
AM\1218038PL.docx PE660.289v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

2020/2029(INI)

12.11.2020

POPRAWKI
1 - 322
Projekt sprawozdania
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
(PE658.995v01-00)

Wdrożenie dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i 
zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar
(2020/2029(INI))



PE660.289v01-00 2/169 AM\1218038PL.docx

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\1218038PL.docx 3/169 PE660.289v01-00

PL

Poprawka 1
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając europejską 
Konwencję o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności (EKPC),

Or. en

Poprawka 2
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Umocowanie 6

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej („konwencja z Palermo”) i 
załączone do niej protokoły, w 
szczególności Protokół o zapobieganiu, 
zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, 
w szczególności kobietami i dziećmi 
(„protokół ONZ w sprawie handlu 
ludźmi”) oraz Protokół przeciwko 
przemytowi migrantów drogą lądową, 
morską i powietrzną,

– uwzględniając Konwencję 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej („konwencja z Palermo”) i 
załączone do niej protokoły, w 
szczególności Protokół o zapobieganiu, 
zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, 
w szczególności kobietami i dziećmi 
(„protokół ONZ w sprawie handlu 
ludźmi”),

Or. en

Poprawka 3
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka
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– uwzględniając Konwencję ONZ w 
sprawie zakazu stosowania tortur oraz 
innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania,

Or. en

Poprawka 4
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ w 
sprawie zwalczania handlu ludźmi i 
eksploatacji prostytucji,

skreśla się

Or. en

Poprawka 5
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 11

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację pekińską 
i pekińską platformę działania, przyjęte 
podczas Czwartej Światowej Konferencji 
w sprawie Kobiet w dniu 15 września 1995 
r., oraz późniejsze dokumenty końcowe 
przyjęte na posiedzeniach specjalnych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
Pekin +5 (2000 r.), Pekin +10 (2005 r.) i 
Pekin +15 (2010 r.) oraz na konferencji 
przeglądowej Pekin +20,

skreśla się

Or. es

Poprawka 6
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Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólny komentarz 
ONZ do unijnej dyrektywy w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
zwalczania tego procederu oraz ochrony 
ofiar, w którym to komentarzu wezwano 
do zapewnienia ochrony międzynarodowej 
ofiarom handlu ludźmi w sposób 
uwzględniający aspekt płci,

skreśla się

Or. es

Poprawka 7
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję (nr 29) 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą pracy przymusowej lub 
obowiązkowej z 1930 r., protokół z 2014 r. 
do Konwencji dotyczącej pracy 
przymusowej lub obowiązkowej z 1930 r., 
Konwencję (nr 105) dotyczącą zniesienia 
pracy przymusowej z 1957 r. oraz 
Zalecenie (nr 203) dotyczące środków 
uzupełniających na rzecz skutecznej 
likwidacji pracy przymusowej z 2014 r.,

– uwzględniając Konwencję (nr 29) 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącą pracy przymusowej lub 
obowiązkowej z 1930 r., protokół z 2014 r. 
do Konwencji dotyczącej pracy 
przymusowej lub obowiązkowej z 1930 r., 
Konwencję (nr 105) dotyczącą zniesienia 
pracy przymusowej z 1957 r. oraz 
Zalecenie (nr 203) dotyczące środków 
uzupełniających na rzecz skutecznej 
likwidacji pracy przymusowej z 2014 r., 
Konwencję (nr 182) dotyczącą zakazu i 
natychmiastowych działań na rzecz 
eliminowania najgorszych form pracy 
dzieci z 1999 r. oraz Konwencję (nr 189) 
dotyczącą pracowników domowych z 
2011 r.,

Or. en
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Poprawka 8
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Wytyczne ONZ 
dotyczące biznesu i praw człowieka,

Or. en

Poprawka 9
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję Rady 
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej („konwencja stambulska”),

skreśla się

Or. es

Poprawka 10
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 
w sprawie zwalczania niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych 
i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 
pornografii dziecięcej, zastępującą decyzję 
ramową Rady 2004/68/WSiSW,
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Or. en

Poprawka 11
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając ogólne zalecenia 
Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji 
Kobiet (CEDAW) w sprawie dostępu 
kobiet do wymiaru sprawiedliwości, w 
zaawansowanej niezredagowanej wersji, z 
dnia 23 lipca 2015 r.,

Or. en

Poprawka 12
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając ogólne zalecenia 
Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji 
Kobiet (CEDAW) w sprawie dostępu 
kobiet do wymiaru sprawiedliwości, w 
zaawansowanej niezredagowanej wersji, z 
dnia 23 lipca 2015 r.,

Or. en

Poprawka 13
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie zwalczania niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 
pornografii dziecięcej, zastępującą decyzję 
ramową Rady 2004/68/WSiSW,

Or. en

Poprawka 14
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 
w sprawie zwalczania niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych 
i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 
pornografii dziecięcej, zastępującą decyzję 
ramową Rady 2004/68/WSiSW,

Or. en

Poprawka 15
Malin Björk

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
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2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie zwalczania niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 
pornografii dziecięcej, zastępującą decyzję 
ramową Rady 2004/68/WSiSW,

Or. en

Poprawka 16
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Umocowanie 18 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Rady 
2002/90/WE definiującą ułatwianie 
nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu 
oraz decyzję ramową Rady 
2002/946/WSiSW w sprawie wzmocnienia 
systemu karnego w celu zapobiegania 
ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu 
i pobytu,

Or. en

Poprawka 17
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Umocowanie 21

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dokument roboczy 
służb Komisji z dnia 17 października 2014 
r. zatytułowany „Mid-term report on the 
implementation of the EU strategy towards 
the eradication of trafficking in human 
beings” („Sprawozdanie śródokresowe z 
realizacji strategii UE na rzecz 
wyeliminowania handlu ludźmi”) 
(SWD(2014)0318) oraz pierwsze 

– uwzględniając dokument roboczy 
służb Komisji z dnia 17 października 2014 
r. zatytułowany „Mid-term report on the 
implementation of the EU strategy towards 
the eradication of trafficking in human 
beings” („Sprawozdanie śródokresowe z 
realizacji strategii UE na rzecz 
wyeliminowania handlu ludźmi”) 
(SWD(2014)0318) oraz pierwsze 
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(COM(2016)0267), drugie 
(COM(2018)0777) i trzecie (2020) 
sprawozdanie z postępów w tym zakresie,

(COM(2016)0267), drugie 
(COM(2018)0777) i trzecie (COM(2020) 
661) sprawozdanie z postępów w tym 
zakresie,

Or. en

Poprawka 18
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie Komisji z 
2020 r. na temat gospodarczych, 
społecznych i ludzkich kosztów handlu 
ludźmi, jej badanie z 2020 r. na temat 
przeglądu funkcjonowania krajowych i 
transgranicznych mechanizmów 
ukierunkowanej pomocy państw 
członkowskich, jej badanie z 2020 r. na 
temat gromadzenia danych dotyczących 
handlu ludźmi oraz jej badanie z 2016 r. 
na temat aspektu płci w handlu ludźmi,

Or. en

Poprawka 19
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie Komisji z 
2020 r. na temat gospodarczych, 
społecznych i ludzkich kosztów handlu 
ludźmi, jej badanie z 2020 r. na temat 
przeglądu funkcjonowania krajowych i 
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transgranicznych mechanizmów 
ukierunkowanej pomocy państw 
członkowskich oraz jej badanie z 2016 r. 
na temat aspektu płci w handlu ludźmi,

Or. en

Poprawka 20
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie Komisji z 
2020 r. na temat gospodarczych, 
społecznych i ludzkich kosztów handlu 
ludźmi oraz jej badanie z 2020 r. na temat 
przeglądu funkcjonowania krajowych i 
transgranicznych mechanizmów 
ukierunkowanej pomocy państw 
członkowskich,

Or. en

Poprawka 21
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie Komisji z 
2016 r. na temat aspektu płci w handlu 
ludźmi,

Or. en

Poprawka 22
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze
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Projekt rezolucji
Umocowanie 21 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając cel 5.2 Agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
dotyczący wyeliminowania wszelkich form 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym 
wykorzystywania seksualnego,

Or. en

Poprawka 23
Malin Björk

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badania Komisji 
dotyczące handlu ludźmi, a w 
szczególności jej badanie z 2020 r. na 
temat gospodarczych, społecznych i 
ludzkich kosztów handlu ludźmi, jej 
badanie z 2020 r. na temat przeglądu 
funkcjonowania krajowych i 
transgranicznych mechanizmów 
ukierunkowanej pomocy państw 
członkowskich oraz jej badanie z 2016 r. 
na temat aspektu płci w handlu ludźmi,

Or. en

Poprawka 24
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 23 października 2020 r. w sprawie 
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równouprawnienia płci w polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE,

Or. en

Poprawka 25
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 23

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
przystąpienia UE do konwencji 
stambulskiej i innych środków 
przeciwdziałania przemocy ze względu na 
płeć10,

skreśla się

_________________
10 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0080.

Or. es

Poprawka 26
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Umocowanie 23

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
przystąpienia UE do konwencji 
stambulskiej i innych środków 
przeciwdziałania przemocy ze względu na 
płeć10,

skreśla się

_________________
10 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0080.

Or. sk
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Poprawka 27
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 24

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania 
handlu ludźmi w stosunkach 
zewnętrznych UE11,

skreśla się

_________________
11 Dz.U. C 101 z 16.3.2018, s. 47.

Or. es

Poprawka 28
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 25

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wdrażania 
dyrektywy 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 
2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi 
ludźmi i zwalczania tego procederu oraz 
ochrony ofiar z perspektywy równości 
płci12,

skreśla się

_________________
12 Dz.U. C 76 z 28.2.2018, s. 61.

Or. es

Poprawka 29
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 26
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
wykorzystywania seksualnego i prostytucji 
oraz ich wpływu na równouprawnienie 
płci13,

skreśla się

_________________
13 Dz.U. C 285 z 29.8.2017, s. 78.

Or. es

Poprawka 30
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 28

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 5 marca 2020 r. zatytułowany 
„Unia równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025” (COM(2020)0152),

skreśla się

Or. es

Poprawka 31
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Europolu zatytułowane „The challenges 
of countering human trafficking in the 
digital era” („Wyzwania w zwalczaniu 
handlu ludźmi w erze cyfrowej”),

Or. en
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Poprawka 32
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając przeprowadzoną 
przez Europol ocenę zagrożenia poważną i 
zorganizowaną przestępczością (SOCTA) 
za 2017 r.,

Or. en

Poprawka 33
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając czwarte 
sprawozdanie roczne Europejskiego 
Centrum Zwalczania Przemytu 
Migrantów Europolu (2020 r.),

Or. en

Poprawka 34
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólne 
oświadczenie z 2018 r. w sprawie 
zobowiązania do współpracy w zwalczaniu 
handlu ludźmi, podpisane przez 
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie 
Azylu (EASO), Agencję Praw 
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Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), 
Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol), Agencję 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach 
Karnych (Eurojust), Europejską 
Fundację na rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy (Eurofound), Agencję Unii 
Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie 
Ścigania (CEPOL), Europejskie Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 
(EMCDDA), Agencję Unii Europejskiej 
ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami 
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-
LISA), Europejską Agencję Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) oraz 
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn (EIGE),

Or. en

Poprawka 35
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej zatytułowane „Poważny 
wyzysk w pracy: pracownicy 
przemieszczający się na terytorium Unii 
Europejskiej lub migrujący do Unii 
Europejskiej”,

Or. en

Poprawka 36
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
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Umocowanie 30 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję ONZ 
zatytułowaną „Przekształcamy nasz świat: 
Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030” (A/RES/70/1), przyjętą 
przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 
25 września 2015 r.,

Or. en

Poprawka 37
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Umocowanie 30 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję 9/1 
Konferencji Stron Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej w sprawie ustanowienia 
mechanizmu przeglądu wdrażania tej 
konwencji i protokołów do niej,

Or. en

Poprawka 38
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Umocowanie 31 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając globalne 
sprawozdanie UNODC z 2018 r. na temat 
handlu ludźmi,

Or. en
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Poprawka 39
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 32

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając europejską ocenę 
wdrożenia dyrektywy 2011/36/UE 
zatytułowaną „Migration and gender 
issues” („Migracje i problematyka płci”) i 
opublikowaną przez Dyrekcję Generalną 
ds. Analiz Parlamentarnych w dniu 15 
września 2020 r.14,

skreśla się

_________________
14 Europejska ocena wdrożenia – 
„Implementation of Directive 
2011/36/EU: Migration and gender 
issues” („Wdrożenie dyrektywy 
2011/36/UE: migracje i problematyka 
płci”), Dyrekcja Generalna ds. Analiz 
Parlamentarnych, Dział ds. Oceny Ex 
Post, dnia 15 września 2020 r.

Or. es

Poprawka 40
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 34

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólne 
posiedzenia Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia zgodnie z art. 58 
Regulaminu,

skreśla się

Or. es
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Poprawka 41
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 35

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
oraz Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia (A9-0000/2020),

skreśla się

Or. es

Poprawka 42
Christine Anderson

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że handel ludźmi 
stanowi współczesne niewolnictwo i 
poważne naruszenie praw podstawowych, 
zgodnie z art. 5 ust. 3 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

A. mając na uwadze, że handel ludźmi 
stanowi współczesne niewolnictwo, na 
takim samym poziomie co macierzyństwo 
zastępcze, i poważne naruszenie praw 
podstawowych, zgodnie z art. 5 ust. 3 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 43
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka
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A. mając na uwadze, że handel ludźmi 
stanowi współczesne niewolnictwo i 
poważne naruszenie praw podstawowych, 
zgodnie z art. 5 ust. 3 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

A. mając na uwadze, że handel ludźmi 
stanowi naruszenie godności ludzkiej oraz 
integralności cielesnej i psychicznej 
człowieka, współczesne niewolnictwo, 
którego jesteśmy świadkami w 
codziennym życiu, i poważne naruszenie 
praw podstawowych, zgodnie z art. 5 ust. 3 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 44
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że handel ludźmi 
stanowi współczesne niewolnictwo i 
poważne naruszenie praw podstawowych, 
zgodnie z art. 5 ust. 3 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

A. mając na uwadze, że handel ludźmi 
stanowi współczesne niewolnictwo, 
poważne naruszenie godności ludzkiej i 
poważne naruszenie praw podstawowych, 
zgodnie z art. 5 ust. 3 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

Or. ro

Poprawka 45
Malin Björk

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że handel ludźmi 
stanowi współczesne niewolnictwo i 
poważne naruszenie praw podstawowych, 
zgodnie z art. 5 ust. 3 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

A. mając na uwadze, że handel ludźmi 
stanowi poważne naruszenie praw 
podstawowych, zgodnie z art. 5 ust. 3 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; mając na uwadze, że handel 
ludźmi jest uwarunkowany płcią;

Or. en
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Poprawka 46
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że handel ludźmi 
stanowi współczesne niewolnictwo i 
poważne naruszenie praw podstawowych, 
zgodnie z art. 5 ust. 3 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

A. mając na uwadze, że handel ludźmi 
stanowi poważne naruszenie praw 
podstawowych, zgodnie z art. 5 ust. 3 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 47
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że przemyt 
migrantów może prowadzić do handlu 
ludźmi, ponieważ wykorzystywanie i 
nadużycia mogą rozpocząć się podczas 
tranzytu lub w miejscu przeznaczenia, 
nawet jeżeli początkowo wyrażono zgodę; 
mając na uwadze, że dziewczęta i dorosłe 
kobiety są w przytłaczającej większości 
przypadków celem wykorzystywania 
seksualnego i powiązanego handlu 
ludźmi; mając na uwadze, że tzw. „pakiet 
środków dotyczących pośredników” 
(dyrektywa Rady 2002/90/WE i decyzja 
ramowa Rady 2002/946/WSiSW) jest 
ważnym instrumentem przyjętym w celu 
zwalczania handlu ludźmi i 
wykorzystywania seksualnego;

Or. en
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Poprawka 48
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że liczba 
zarejestrowanych ofiar handlu ludźmi 
wzrosła w ostatnim okresie badawczym 
Komisji (lata 2017 i 2018) w porównaniu z 
poprzednim okresem; mając na uwadze, 
że prawdopodobnie liczba ofiar jest w 
rzeczywistości znacznie wyższa niż wynika 
to z przedstawionych danych, gdyż wiele 
ofiar pozostaje niewykrytych1a;
_________________
1a Trzecie sprawozdanie Komisji z 
postępów w zwalczaniu handlu ludźmi 
(2020) wymagane na podstawie art. 20 
dyrektywy 2011/36/UE w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
zwalczania tego procederu oraz ochrony 
jego ofiar.

Or. en

Poprawka 49
Malin Björk

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że liczba osób 
będących ofiarami handlu ludźmi w UE 
nadal wzrasta[1]; [1] 
https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/third
_progress_report.pdf

Or. en
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Poprawka 50
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że szybkie 
innowacje w obszarze technologii 
cyfrowych ułatwiają prowadzenie handlu 
ludźmi, udostępniając handlarzom ludźmi 
rosnącą liczbę ofiar; handlarze ci 
wykorzystują sieci społecznościowe i 
internetowe serwisy ogłoszeniowe, aby 
rekrutować i wykorzystywać swoje ofiary 
oraz prezentować je i sprzedawać;

Or. en

Poprawka 51
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że handel 
ludźmi jest nierozłącznie związany z 
wykorzystywaniem seksualnym i jest 
zjawiskiem w dużej mierze 
uwarunkowanym płcią; mając na uwadze, 
że skala handlu ludźmi do państw UE i 
między tymi państwami nadal rośnie, a 
Europol ostrzega, że pandemia COVID-19 
może jeszcze zwiększyć liczbę ofiar;

Or. en

Poprawka 52
Nicola Procaccini

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zarządzanie 
napływem migrantów u źródła pomogłoby 
ocalić setki tysięcy kobiet i dzieci przed 
wyzyskiem grożącym im po przybyciu na 
terytorium Europy;

Or. it

Poprawka 53
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że handel 
ludźmi jest zjawiskiem w dużej mierze 
uwarunkowanym płcią, w tym w 
przypadku wykorzystywania seksualnego, 
jak stwierdzono w rezolucji Parlamentu z 
2014 r. w sprawie wykorzystywania 
seksualnego i prostytucji oraz ich wpływu 
na równouprawnienie płci;

Or. en

Poprawka 54
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że handel 
ludźmi jest w dużej mierze uwarunkowany 
płcią, a prawie trzy czwarte wszystkich 
ofiar tego procederu w UE to kobiety i 
dziewczęta będące przedmiotem handlu 
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ludźmi głównie w celu wykorzystywania 
seksualnego;

Or. en

Poprawka 55
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że istnieje wiele 
form handlu ludźmi, ale wszystkie 
opierają się na wykorzystaniu 
bezbronności ofiar oraz mają na celu 
wyzysk ludzi;

Or. en

Poprawka 56
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że platformy 
internetowe i platformy mediów 
społecznościowych stanowią najczęściej 
wybierane metody werbowania ofiar;

Or. ro

Poprawka 57
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
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Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kobiety i 
dziewczęta stanowią większość ofiar 
handlu ludźmi; 78 % wszystkich dzieci 
będących ofiarami handlu ludźmi 
stanowią dziewczęta, a 72 % dorosłych 
ofiar stanowią kobiety;

Or. en

Poprawka 58
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kobiety i 
dziewczęta stanowią większość ofiar 
handlu ludźmi; 78 % wszystkich dzieci 
będących ofiarami handlu ludźmi 
stanowią dziewczęta, a 68 % dorosłych 
ofiar stanowią kobiety;

Or. en

Poprawka 59
Malin Björk

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że handel 
ludźmi jest przede wszystkim poważnym 
przestępstwem wobec poszczególnych 
osób, ale generuje także koszty dla 
społeczeństwa, tj. wynikające z 
dodatkowego korzystania ze służb 
publicznych, takich jak organy ścigania, 
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służby specjalistyczne oraz służby ochrony 
zdrowia i ochrony socjalnej; utraconego 
wyniku gospodarczego; wartości 
utraconej jakości życia; oraz koordynacji 
przeciwdziałania handlowi ludźmi; mając 
na uwadze, że koszty te dla UE-28 szacuje 
się na 3 700 524 433 EUR; 

Or. en

Poprawka 60
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że 
zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn, 
ubóstwo, przymusowe wysiedlenia, 
bezrobocie, brak możliwości społeczno-
gospodarczych, brak dostępu do edukacji, 
przemoc uwarunkowana płcią, 
dyskryminacja i marginalizacja oraz 
korupcja stanowią niektóre z czynników 
zwiększających narażenie osób, w 
szczególności kobiet i dzieci, na handel 
ludźmi; mając na uwadze, że podstawowe 
przyczyny handlu ludźmi nie zostały 
jeszcze wystarczająco objęte 
przeciwdziałaniem;

Or. en

Poprawka 61
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że według 
Komisji1a prawie trzy czwarte wszystkich 
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ofiar w 2017 r. i 2018 r w UE stanowiły 
kobiety i dziewczęta, które były 
przedmiotem handlu ludźmi głównie w 
celu wykorzystywania seksualnego; mając 
na uwadze, że dzieci stanowią znaczną 
liczbę ofiar handlu ludźmi;
_________________
1a https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-
policy/third-report-progress-made-fight-
against-trafficking-human-beings_en

Or. en

Poprawka 62
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, Lina Gálvez 
Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że handel 
ludźmi stanowi formę przestępczości 
zorganizowanej, a tym samym jest 
stymulowany popytem i zyskami; mając 
na uwadze, że ograniczenie popytu, także 
w odniesieniu do wykorzystywania 
seksualnego kobiet i dziewcząt, musi 
stanowić centralny element walki z 
handlem ludźmi;

Or. en

Poprawka 63
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że internet 
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przeniósł proces werbowania, 
reklamowania i sprzedaży z ulicy do sfery 
cyfrowej; interakcje w internecie 
stwarzają zarówno ryzyko, jak i 
możliwości dla przestępców, ofiar i 
organów ścigania;

Or. en

Poprawka 64
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że istnieją inne 
formy handlu ludźmi, które są 
niedostatecznie rejestrowane i zgłaszane 
oraz są w dużej mierze uwarunkowane 
płcią, takie jak przymusowe małżeństwa i 
poddaństwo domowe;

Or. en

Poprawka 65
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że handel 
ludźmi jest w dużej mierze uwarunkowany 
płcią, a wykorzystywanie seksualne 
pozostaje najczęstszą formą handlu 
ludźmi w UE od 2008 r.;

Or. en



AM\1218038PL.docx 31/169 PE660.289v01-00

PL

Poprawka 66
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Robert Biedroń

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że handel 
ludźmi przybiera wiele różnych form, a 
ofiary handlu ludźmi są wykorzystywane 
w różnych legalnych i nielegalnych 
rodzajach działalności, w tym między 
innymi w sektorze rolnym, przetwórstwie 
spożywczym, przemyśle seksualnym, pracy 
w gospodarstwie domowym, produkcji, 
opiece, usługach sprzątania, innych 
sektorach (w szczególności sektorach 
usług), żebractwie, przestępczości, 
przymusowych małżeństwach, 
wykorzystywaniu seksualnym w internecie 
i poza nim, nielegalnych adopcjach i 
handlu narządami, przy czym 
wykorzystywanie seksualne jest 
najczęściej występującą formą;

Or. en

Poprawka 67
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że w wielu 
sektorach gospodarki UE występuje 
poważny wyzysk pracowników, który 
dotyka różnych grup pracowników 
transgranicznych, zarówno obywateli UE, 
jak i państw niebędących członkami UE; 
mając na uwadze, że zgodnie z zaleceniem 
Agencji Praw Podstawowych Unii 
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Europejskiej1a takimi praktykami należy 
się zająć m.in. przez wprowadzenie 
kompleksowego systemu celowych 
kontroli warunków pracy;
_________________
1a „Severe labour exploitation:
workers moving within or into the 
European Union” („Poważny wyzysk w 
pracy: pracownicy przemieszczający się 
na terytorium Unii Europejskiej lub 
migrujący do Unii Europejskiej”) 
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/s
evere-labour-exploitation-workers-
moving-within-or-european-union 

Or. en

Poprawka 68
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że ofiary handlu 
ludźmi często podlegają dyskryminacji 
krzyżowej i z wielu przyczyn jednocześnie, 
w tym ze względu na płeć, wiek, rasę, 
niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, 
kulturę i religię, a także pochodzenie 
narodowe lub społeczne bądź inny status, 
oraz że te formy dyskryminacji mogą same 
w sobie pobudzać handel ludźmi1a;
_________________
1a https://undocs.org/en/A/HRC/RES/44/4

Or. en

Poprawka 69
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
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Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że skala handlu 
ludźmi nadal rośnie, a Europol ostrzega, 
że pandemia może jeszcze zwiększyć liczbę 
ofiar1a; mając na uwadze, że sytuacja 
ofiar handlu ludźmi pogorszyła się od 
początku kryzysu oraz że służby 
udzielające wsparcia napotkały trudności 
w świadczeniu pomocy ofiarom;
_________________
1a Trzecie sprawozdanie z postępów we 
wdrażaniu dyrektywy, COM(2020)0661, s. 
1.

Or. en

Poprawka 70
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że społeczna 
tolerancja dla braku równouprawnienia 
płci oraz dla przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt, a także brak publicznej 
świadomości w kwestiach związanych z 
handlem ludźmi utrwalają środowisko 
sprzyjające handlowi ludźmi i kulturę 
bezkarności;

Or. en

Poprawka 71
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut
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Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że Europol 
ostrzega, że pandemia może jeszcze 
zwiększyć liczbę ofiar oraz zmniejszyć 
prawdopodobieństwo wykrywania 
handlarzy przez organy ścigania, a także 
że recesja gospodarcza w następstwie 
kryzysu związanego z COVID-19 może 
także prowadzić do niebezpiecznych 
skutków w obszarze handlu ludźmi1a;
_________________
1a 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/challenges-of-countering-
human-trafficking-in-digital-era

Or. en

Poprawka 72
Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Robert Biedroń, Pina Picierno, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Heléne Fritzon, 
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że przemoc 
fizyczna, psychiczna i seksualna stanowi 
element składowy handlu ludźmi do celów 
wykorzystywania seksualnego i przemocy 
wobec kobiet, a ratyfikacja przez UE 
konwencji stambulskiej mogłaby 
uzupełnić wysiłki UE i państw 
członkowskich w zwalczaniu handlu 
ludźmi;

Or. en
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Poprawka 73
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że handel 
ludźmi jest złożonym i powszechnie 
występującym przestępstwem, które 
wpływa na możliwość osiągnięcia 
wszystkich celów zrównoważonego 
rozwoju, a w szczególności celu 5 
(równość płci), 8 (wzrost gospodarczy i 
godna praca), 16 (pokój, sprawiedliwość i 
silne instytucje) oraz 17 (partnerstwa na 
rzecz celów);

Or. en

Poprawka 74
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że dyrektywa w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
ustanawia minimalne normy do 
zastosowania w całej Unii Europejskiej w 
zakresie zapobiegania handlowi ludźmi i 
zwalczania tego procederu oraz w 
ochronie ofiar, a także zawiera definicję 
handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 75
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Motyw A e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że według 
Europolu1a zastosowanie technologii 
cyfrowych zwiększyło zdolności 
przestępców do prowadzenia handlu 
ludźmi do celów różnych form 
wykorzystywania, w tym seksualnego i 
wyzysku pracowników, pozyskiwania 
narządów, nielegalnej adopcji dzieci i 
przymusowych małżeństw; mając na 
uwadze, że nowe technologie są stosowane 
przez handlarzy na każdym etapie 
wykorzystywania seksualnego, od 
werbowania i reklamowania ofiar po 
szantażowanie ich za pomocą zdjęć i 
nagrań wideo oraz kontrolowanie ich 
przemieszczania się; mając na uwadze, że 
te nowe narzędzia oferują handlarzom 
większą anonimowość oraz stwarzają 
organom ścigania trudności w ich 
wykrywaniu;
_________________
1a 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/challenges-of-countering-
human-trafficking-in-digital-era

Or. en

Poprawka 76
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Motyw A e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że niektóre 
państwa członkowskie nie ukończyły 
jeszcze transpozycji dyrektywy; mając na 
uwadze, że kompletna i prawidłowa 
transpozycja dyrektywy, a następnie jej 
pełne wdrożenie, są nie tylko 
obowiązkowe, ale także konieczne, aby 
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poczynić postępy w przeciwdziałaniu 
handlowi ludźmi;

Or. en

Poprawka 77
Maria Noichl, Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, 
Robert Biedroń, Alessandra Moretti, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, 
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Motyw A e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że ostatnie lata 
pokazały szczególne zagrożenie handlem 
ludźmi wśród migrantów i osób 
ubiegających się o azyl; mając na uwadze, 
że wśród nich szczególną grupę docelową 
siatek handlarzy ludźmi stanowią 
małoletni bez opieki i kobiety;

Or. en

Poprawka 78
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Motyw A f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie mają obowiązek wykazać 
należytą staranność, aby zapobiegać 
handlowi ludźmi, badać przypadki handlu 
ludźmi i karać sprawców oraz wspierać i 
upodmiotowić ofiary, szanować ich 
godność oraz zapewniać im ochronę i 
dostęp do środków odwoławczych, a także 
że brak podjęcia takich działań narusza i 
osłabia lub eliminuje prawa człowieka i 
podstawowe wolności ofiar;
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Or. en

Poprawka 79
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Motyw A f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że wszystkie 
sprawozdania monitorujące pokazują, że 
prawie 10 lat po przyjęciu dyrektywy 
nadal występują przeszkody w jej pełnym 
wdrożeniu na szczeblu państw 
członkowskich, w związku z czym 
większość ofiar nie jest wykrywana, a 
ściganie i skazywanie sprawców pozostaje 
ograniczone;

Or. en

Poprawka 80
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że handel 
ludźmi jest złożonym zjawiskiem 
transgranicznym, któremu można 
przeciwdziałać skutecznie tylko w 
przypadku podjęcia wspólnych działań 
przez instytucje Unii, państwa 
członkowskie i organizacje 
międzynarodowe w skoordynowany 
sposób;
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Or. en

Poprawka 81
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Motyw A f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że handel 
ludźmi jest przestępstwem o charakterze w 
wysokim stopniu międzynarodowym i 
transgranicznym, rodzącym wyzwania pod 
względem wykrywania, badania, 
gromadzenia dowodów, jurysdykcji, 
ekstradycji i wzajemnej pomocy prawnej;

Or. en

Poprawka 82
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Motyw A g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ag. mając na uwadze, że skala handlu 
ludźmi nie uległa zmniejszeniu; mając na 
uwadze, że istnienie handlu ludźmi rodzi 
wysokie koszty ludzkie, społeczne i 
gospodarcze, podczas gdy handlarze i inne 
podmioty świadomie lub nieświadomie 
zaangażowane w nielegalne 
przedsięwzięcia w łańcuchu handlu 
ludźmi czerpią ogromne zyski; mając na 
uwadze, że przedsiębiorstwa mają 
obowiązek poszanowania praw 
podstawowych i zachowania należytej 
staranności, aby zapobiegać handlowi 
ludźmi;

Or. en
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Poprawka 83
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Motyw A g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ag. mając na uwadze, że wykrywanie 
ofiar handlu ludźmi nadal stanowi 
wyzwanie w większości państw 
członkowskich z różnych przyczyn, takich 
jak brak umiejętności językowych w 
zagranicznym środowisku oraz niechęć do 
zgłaszania się na policję lub ograniczone 
zdolności organów ścigania; mając na 
uwadze, że identyfikacja ofiar będących 
dziećmi jest często utrudniona, gdyż nie 
rozumieją one, że są ofiarami;

Or. en

Poprawka 84
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Motyw A h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ah. mając na uwadze, że wdrażanie 
dyrektywy w sprawie praw ofiar nie jest 
zadowalające, w szczególności ze względu 
na niekompletną lub nieprawidłową 
transpozycję;

Or. en

Poprawka 85
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir
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Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. mając na uwadze, że handel 
ludźmi jest przestępstwem stymulowanym 
wysokim popytem i zyskami, które według 
Europolu szacuje się na 29,4 mld EUR 
rocznie; mając na uwadze, że różnice w 
ustawodawstwach państw członkowskich 
znacznie ułatwiają działalność 
zorganizowanych grup przestępczych oraz 
że ryzyko ścigania jest wciąż zbyt małe i 
występuje wysoki poziom bezkarności, a 
sankcje mające przeciwdziałać takiej 
działalności przestępczej są 
niewspółmierne do wysokich zysków;

Or. en

Poprawka 86
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by nadały priorytet 
zwalczaniu handlu ludźmi w teorii i 
praktyce; wzywa państwa członkowskie do 
przydziału koniecznych zasobów 
finansowych i ludzkich na zasadzie 
strukturalnej, aby umożliwić wszystkim 
zaangażowanym sektorom i podmiotom, 
takim jak organy ścigania, wymiar 
sprawiedliwości oraz pracownicy socjalni 
i medyczni, pełne i skuteczne 
wykonywanie swoich obowiązków;

Or. en
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Poprawka 87
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1a. mając na uwadze, że organy 
ścigania w UE zaobserwowały znaczny 
wzrost wewnątrzunijnego handlu ludźmi 
oraz że prawie połowę (49 %) wszystkich 
ofiar handlu ludźmi w UE stanowią 
obywatele Unii, a ponad jedna trzecia (27 
%) wszystkich unijnych ofiar podlega 
handlowi wewnętrznemu we własnym 
kraju;

Or. en

Poprawka 88
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wskazuje na potrzebę utworzenia 
skoordynowanych i spójnych ram na 
szczeblu UE gwarantujących ochronę ofiar 
handlu ludźmi, w tym skoordynowanego 
wdrożenia praw przyznanych na mocy 
dyrektywy w sprawie praw ofiar, 
dyrektywy w sprawie dokumentu 
pobytowego i dyrektywy odnoszącej się do 
kompensaty15;

1. wskazuje na potrzebę utworzenia 
skoordynowanych i spójnych ram na 
szczeblu UE gwarantujących ochronę ofiar 
handlu ludźmi, w tym skoordynowanego 
wdrożenia praw przyznanych na mocy 
dyrektywy w sprawie praw ofiar, 
dyrektywy w sprawie dokumentu 
pobytowego i dyrektywy odnoszącej się do 
kompensaty15, gdyż brak 
zharmonizowanego ustawodawstwa w UE 
i różnice między przepisami państw 
członkowskich są wskazywane jako 
główny czynnik przyciągający i 
ułatwiający handel ludźmi w Unii1a;

_________________ _________________
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1a Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the 
EU” („Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 
lutego 2016 r.

15 Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. odnosząca się do 
kompensaty dla ofiar przestępstw, Dz.U. L 
261 z 6.8.2004, s. 15.

15 Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. odnosząca się do 
kompensaty dla ofiar przestępstw, Dz.U. L 
261 z 6.8.2004, s. 15.

Or. en

Poprawka 89
Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, 
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Rovana Plumb, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, 
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wskazuje na potrzebę utworzenia 
skoordynowanych i spójnych ram na 
szczeblu UE gwarantujących ochronę ofiar 
handlu ludźmi, w tym skoordynowanego 
wdrożenia praw przyznanych na mocy 
dyrektywy w sprawie praw ofiar, 
dyrektywy w sprawie dokumentu 
pobytowego i dyrektywy odnoszącej się do 
kompensaty15;

1. wskazuje na potrzebę utworzenia 
skoordynowanych i spójnych ram na 
szczeblu UE gwarantujących wzmocnienie 
zapobiegania handlowi ludźmi i ochronę 
ofiar handlu ludźmi w celu zupełnego 
wyeliminowania handlu ludźmi, w tym 
skoordynowanego wdrożenia praw 
przyznanych na mocy dyrektywy w 
sprawie praw ofiar, dyrektywy w sprawie 
dokumentu pobytowego i dyrektywy 
odnoszącej się do kompensaty15, gdyż 
handel ludźmi stanowi przestępstwo o 
charakterze globalnym i nie można mu 
przeciwdziałać jedynie na szczeblu 
krajowym;

_________________ _________________
15 Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. odnosząca się do 
kompensaty dla ofiar przestępstw, Dz.U. L 
261 z 6.8.2004, s. 15.

15 Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. odnosząca się do 
kompensaty dla ofiar przestępstw, Dz.U. L 
261 z 6.8.2004, s. 15.

Or. en
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Poprawka 90
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wskazuje na potrzebę utworzenia 
skoordynowanych i spójnych ram na 
szczeblu UE gwarantujących ochronę ofiar 
handlu ludźmi, w tym skoordynowanego 
wdrożenia praw przyznanych na mocy 
dyrektywy w sprawie praw ofiar, 
dyrektywy w sprawie dokumentu 
pobytowego i dyrektywy odnoszącej się do 
kompensaty15;

1. wskazuje na potrzebę utworzenia 
skoordynowanych i spójnych ram na 
szczeblu UE gwarantujących ochronę ofiar 
handlu ludźmi, w tym skoordynowanego 
wdrożenia praw przyznanych na mocy 
dyrektywy w sprawie praw ofiar, 
dyrektywy w sprawie dokumentu 
pobytowego, dyrektywy 93/2011/UE w 
sprawie zwalczania niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 
pornografii dziecięcej i dyrektywy 
odnoszącej się do kompensaty15;

_________________ _________________
15 Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. odnosząca się do 
kompensaty dla ofiar przestępstw, Dz.U. L 
261 z 6.8.2004, s. 15.

15 Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. odnosząca się do 
kompensaty dla ofiar przestępstw, Dz.U. L 
261 z 6.8.2004, s. 15.

Or. en

Poprawka 91
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wskazuje na potrzebę utworzenia 
skoordynowanych i spójnych ram na 
szczeblu UE gwarantujących ochronę ofiar 
handlu ludźmi, w tym skoordynowanego 
wdrożenia praw przyznanych na mocy 
dyrektywy w sprawie praw ofiar, 
dyrektywy w sprawie dokumentu 
pobytowego i dyrektywy odnoszącej się do 

1. wskazuje na potrzebę utworzenia 
skoordynowanych i spójnych ram na 
szczeblu UE opartych na wydajniejszym 
monitorowaniu, gwarantujących ochronę 
ofiar handlu ludźmi, w tym 
skoordynowanego wdrożenia praw 
przyznanych na mocy dyrektywy w 
sprawie praw ofiar, dyrektywy w sprawie 
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kompensaty15; dokumentu pobytowego i dyrektywy 
odnoszącej się do kompensaty15;

_________________ _________________
15 Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. odnosząca się do 
kompensaty dla ofiar przestępstw, Dz.U. L 
261 z 6.8.2004, s. 15.

15 Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. odnosząca się do 
kompensaty dla ofiar przestępstw, Dz.U. L 
261 z 6.8.2004, s. 15.

Or. ro

Poprawka 92
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wskazuje na potrzebę utworzenia 
skoordynowanych i spójnych ram na 
szczeblu UE gwarantujących ochronę ofiar 
handlu ludźmi, w tym skoordynowanego 
wdrożenia praw przyznanych na mocy 
dyrektywy w sprawie praw ofiar, 
dyrektywy w sprawie dokumentu 
pobytowego i dyrektywy odnoszącej się do 
kompensaty15;

1. wskazuje na potrzebę utworzenia 
skoordynowanych i spójnych ram na 
szczeblu UE gwarantujących wsparcie i 
ochronę ofiar handlu ludźmi oraz pomoc 
na ich rzecz, w tym skoordynowanego 
wdrożenia praw przyznanych na mocy 
dyrektywy w sprawie praw ofiar, 
dyrektywy w sprawie dokumentu 
pobytowego i dyrektywy odnoszącej się do 
kompensaty15;

_________________ _________________
15 Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. odnosząca się do 
kompensaty dla ofiar przestępstw, Dz.U. L 
261 z 6.8.2004, s. 15.

15 Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. odnosząca się do 
kompensaty dla ofiar przestępstw, Dz.U. L 
261 z 6.8.2004, s. 15.

Or. ro

Poprawka 93
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że 70 % ofiar handlu 
ludźmi i podejrzanych w UE stanowią 
obywatele Unii[1]; [1] 
https://www.europol.europa.eu/publicatio
ns-documents/trafficking-in-human-
beings-in-eu

Or. en

Poprawka 94
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża uznanie dla pracy 
wykonanej przez unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi w zakresie 
koordynacji reakcji UE na handel ludźmi 
oraz poszerzania wiedzy i opracowywania 
ustaleń na temat różnych aspektów tego 
procederu, w tym badań nad aspektem płci 
i szczególnym narażeniem dzieci;

2. wyraża uznanie dla pracy 
wykonanej przez unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi w latach 
2011–2019 w zakresie koordynacji reakcji 
UE na handel ludźmi oraz poszerzania 
wiedzy i opracowywania ustaleń na temat 
różnych aspektów tego procederu, w tym 
badań nad aspektem płci i szczególnym 
narażeniem dzieci; wzywa Komisję do 
zapewnienia ciągłości tych prac w drodze 
powołania stałego unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi o jasnym 
mandacie i odpowiedniej wiedzy 
eksperckiej, a także sieci krajowych 
przedstawicieli z państw członkowskich i 
społeczeństwa obywatelskiego, aby 
zapewnić spójną współpracę w UE; 

Or. en

Poprawka 95
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża uznanie dla pracy 
wykonanej przez unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi w zakresie 
koordynacji reakcji UE na handel ludźmi 
oraz poszerzania wiedzy i opracowywania 
ustaleń na temat różnych aspektów tego 
procederu, w tym badań nad aspektem płci 
i szczególnym narażeniem dzieci;

2. wyraża uznanie dla pracy 
wykonanej przez unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi w zakresie 
koordynacji reakcji UE na handel ludźmi 
oraz poszerzania wiedzy i opracowywania 
ustaleń na temat różnych aspektów tego 
procederu, w tym badań nad aspektem płci 
i szczególnym narażeniem dzieci; uważa 
jednak, że w celu przyspieszenia 
odpowiedzi UE na proceder handlu 
ludźmi mandat koordynatora UE ds. 
zwalczania handlu ludźmi powinien 
zostać rozszerzony;

Or. en

Poprawka 96
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża uznanie dla pracy 
wykonanej przez unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi w zakresie 
koordynacji reakcji UE na handel ludźmi 
oraz poszerzania wiedzy i opracowywania 
ustaleń na temat różnych aspektów tego 
procederu, w tym badań nad aspektem płci 
i szczególnym narażeniem dzieci;

2. wyraża uznanie dla pracy 
wykonanej przez unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi w zakresie 
ochrony ofiar i koordynacji reakcji UE na 
handel ludźmi oraz poszerzania wiedzy i 
opracowywania ustaleń na temat różnych 
aspektów tego procederu, w tym badań nad 
aspektem płci i szczególnym narażeniem 
dzieci;

Or. ro

Poprawka 97
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża uznanie dla pracy 
wykonanej przez unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi w zakresie 
koordynacji reakcji UE na handel ludźmi 
oraz poszerzania wiedzy i opracowywania 
ustaleń na temat różnych aspektów tego 
procederu, w tym badań nad aspektem płci 
i szczególnym narażeniem dzieci;

2. wyraża uznanie dla pracy 
wykonanej przez unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi w zakresie 
koordynacji reakcji UE na handel ludźmi 
oraz poszerzania wiedzy i opracowywania 
ustaleń na temat różnych aspektów tego 
procederu i szczególnego narażenia dzieci;

Or. es

Poprawka 98
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża uznanie dla pracy 
wykonanej przez unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi w zakresie 
koordynacji reakcji UE na handel ludźmi 
oraz poszerzania wiedzy i opracowywania 
ustaleń na temat różnych aspektów tego 
procederu, w tym badań nad aspektem płci 
i szczególnym narażeniem dzieci;

2. wyraża uznanie dla pracy 
wykonanej przez byłego unijnego 
koordynatora ds. zwalczania handlu ludźmi 
w zakresie koordynacji reakcji UE na 
handel ludźmi oraz poszerzania wiedzy i 
opracowywania ustaleń na temat różnych 
aspektów tego procederu, w tym badań nad 
aspektem płci i szczególnym narażeniem 
dzieci;

Or. en

Poprawka 99
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża uznanie dla pracy 
wykonanej przez unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi w zakresie 
koordynacji reakcji UE na handel ludźmi 

2. wyraża uznanie dla pracy 
wykonanej przez byłego unijnego 
koordynatora ds. zwalczania handlu ludźmi 
w zakresie koordynacji reakcji UE na 
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oraz poszerzania wiedzy i opracowywania 
ustaleń na temat różnych aspektów tego 
procederu, w tym badań nad aspektem płci 
i szczególnym narażeniem dzieci;

handel ludźmi oraz poszerzania wiedzy i 
opracowywania ustaleń na temat różnych 
aspektów tego procederu, w tym badań nad 
aspektem płci i szczególnym narażeniem 
dzieci;

Or. en

Poprawka 100
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża uznanie dla pracy 
wykonanej przez unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi w zakresie 
koordynacji reakcji UE na handel ludźmi 
oraz poszerzania wiedzy i opracowywania 
ustaleń na temat różnych aspektów tego 
procederu, w tym badań nad aspektem płci 
i szczególnym narażeniem dzieci;

2. wyraża uznanie dla pracy 
wykonanej przez unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi w zakresie 
koordynacji reakcji UE na handel ludźmi 
oraz poszerzania wiedzy i opracowywania 
ustaleń na temat różnych aspektów tego 
procederu, w tym szczególnego narażenia 
dzieci;

Or. sk

Poprawka 101
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do zapewnienia 
ciągłości prac unijnego koordynatora ds. 
zwalczania handlu ludźmi w drodze 
powołania stałego unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi o 
odpowiedniej wiedzy eksperckiej, 
pracującego w koordynacji z siecią 
krajowych przedstawicieli z państw i 
społeczeństwa obywatelskiego, aby 
zapewnić spójną współpracę w UE;
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Or. en

Poprawka 102
Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Ramona Strugariu

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do zapewnienia 
ciągłości prac unijnego koordynatora ds. 
zwalczania handlu ludźmi w drodze 
powołania stałego unijnego koordynatora 
ds. zwalczania handlu ludźmi o 
odpowiedniej wiedzy eksperckiej, 
współpracującego z krajowymi 
przedstawicielami z państw i 
społeczeństwa obywatelskiego, aby 
zapewnić spójną współpracę w UE;

Or. en

Poprawka 103
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia stabilnego finansowania i 
odpowiedniego personelu na potrzeby 
wykrywania ofiar na pierwszej linii oraz 
spójnego finansowania wszystkich działań 
w ramach krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy;

Or. en

Poprawka 104
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
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Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) i 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) na potrzeby projektów zwalczania 
handlu ludźmi, jak również 
wykorzystywanie innych dostępnych 
instrumentów;

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), 
programu Dafne i Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) na 
potrzeby projektów zwalczania handlu 
ludźmi, jak również wykorzystywanie 
innych dostępnych instrumentów, takich 
jak program „Prawa, równość i 
obywatelstwo”, działania EMPACT, 
inicjatywa UE–ONZ „Spotlight”, 
kryzysowy fundusz powierniczy UE dla 
Afryki, inicjatywa GLO.ACT, Instrument 
Finansowania Współpracy na rzecz 
Rozwoju oraz Europejski Fundusz 
Rozwoju;

Or. en

Poprawka 105
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) i 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) na potrzeby projektów zwalczania 
handlu ludźmi, jak również 
wykorzystywanie innych dostępnych 
instrumentów;

3. zwraca uwagę na istotną rolę, jaką 
odgrywają fundusze UE w finansowaniu 
różnych aspektów zwalczania handlu 
ludźmi; podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z funduszu 
Dafne, Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus, Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji (FAMI) i Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) na 
potrzeby projektów zwalczania handlu 
ludźmi, jak również wykorzystywanie 
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innych dostępnych instrumentów;

Or. en

Poprawka 106
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) i 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) na potrzeby projektów zwalczania 
handlu ludźmi, jak również 
wykorzystywanie innych dostępnych 
instrumentów;

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), 
funduszu Dafne i Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) na 
potrzeby projektów zwalczania handlu 
ludźmi, jak również wykorzystywanie 
innych dostępnych instrumentów; 
przypomina o potrzebie realizacji 
projektów powiązanych z płcią oraz 
domaga się kompleksowego przeglądu 
polityki względem projektów 
finansowanych bezpośrednio przez UE od 
2015 r.;

Or. en

Poprawka 107
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) i 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) na potrzeby projektów zwalczania 
handlu ludźmi, jak również 
wykorzystywanie innych dostępnych 
instrumentów;

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z programu 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”, 
w tym funduszu Dafne, na potrzeby 
projektów zwalczania handlu ludźmi, jak 
również wykorzystywanie innych 
dostępnych instrumentów, w tym 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 
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(FAMI) oraz Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (FBW);

Or. en

Poprawka 108
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) i 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) na potrzeby projektów zwalczania 
handlu ludźmi, jak również 
wykorzystywanie innych dostępnych 
instrumentów;

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z programu 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”, 
w szczególności funduszu Dafne, na 
potrzeby projektów zwalczania handlu 
ludźmi, jak również wykorzystywanie 
innych dostępnych instrumentów, takich 
jak Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 
(FAMI) oraz Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (FBW);

Or. en

Poprawka 109
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) i 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) na potrzeby projektów zwalczania 
handlu ludźmi, jak również 
wykorzystywanie innych dostępnych 
instrumentów;

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z funduszu 
Dafne, Funduszu Azylu, Migracji i 
Integracji (FAMI) i Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) na 
potrzeby projektów zwalczania handlu 
ludźmi, jak również wykorzystywanie 
innych dostępnych instrumentów;

Or. en
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Poprawka 110
Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) i 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) na potrzeby projektów zwalczania 
handlu ludźmi, jak również 
wykorzystywanie innych dostępnych 
instrumentów;

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) na 
potrzeby projektów zwalczania handlu 
ludźmi, jak również wykorzystywanie 
innych dostępnych instrumentów;

Or. en

Poprawka 111
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) i 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) na potrzeby projektów zwalczania 
handlu ludźmi, jak również 
wykorzystywanie innych dostępnych 
instrumentów;

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), 
funduszu Dafne i Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) na 
potrzeby projektów zwalczania handlu 
ludźmi, jak również wykorzystywanie 
innych dostępnych instrumentów;

Or. en

Poprawka 112
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
wykorzystywanie środków z Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) i 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(FBW) na potrzeby projektów zwalczania 
handlu ludźmi, jak również 
wykorzystywanie innych dostępnych 
instrumentów;

3. podkreśla, jak ważne jest dalsze 
finansowanie zwalczania handlu ludźmi z 
funduszy UE; podkreśla, że takie 
finansowanie nie może odbywać się ze 
szkodą dla środków przeznaczonych na 
walkę z nielegalną imigracją;

Or. fr

Poprawka 113
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla znaczenie środków 
ukierunkowanych na zaspokojenie 
szczególnych potrzeb ofiar znajdujących 
się w trudnej sytuacji, z których wiele 
stanowi ofiary handlu ludźmi i 
wykorzystywania seksualnego, a także 
innych środków mających na celu 
przeciwdziałanie wszelkim formom 
przemocy wobec kobiet i dzieci, w 
szczególności w sytuacjach 
nadzwyczajnych;

Or. ro

Poprawka 114
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że organizacje 
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wsparcia wymagają odpowiedniego 
finansowania projektów i wyraża 
zaniepokojenie, że wiele organizacji, 
zwłaszcza organizacji działających na 
rzecz kobiet, boryka się z problemami z 
powodu cięć finansowania;

Or. en

Poprawka 115
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia bardziej 
aktualnych danych segregowanych według 
wieku i płci oraz obejmujących ofiary 
wewnętrznego handlu ludźmi poprzez 
opracowywanie informacji statystycznych 
we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

4. podkreśla, że gromadzenie 
odpowiednich danych zostało 
udoskonalone, ale brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do udoskonalenia 
gromadzenia danych oraz zwiększenia 
wysiłków i finansowania na rzecz badań 
naukowych, gromadzenia i analizy 
danych na temat wszystkich form handlu 
ludźmi na szczeblu UE, segregowanych 
według wieku i płci oraz obejmujących 
ofiary wewnętrznego handlu ludźmi, z 
należytym poszanowaniem prawa ofiar 
handlu ludźmi do prywatności i autonomii 
oraz ochrony ich danych osobowych; 
podkreśla, że opracowywanie informacji 
statystycznych należy prowadzić we 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim, Europejskim Instytutem ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oraz 
odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi;

Or. en

Poprawka 116
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Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia bardziej 
aktualnych danych segregowanych według 
wieku i płci oraz obejmujących ofiary 
wewnętrznego handlu ludźmi poprzez 
opracowywanie informacji statystycznych 
we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

4. podkreśla, że brak spójnych, 
porównywalnych i szczegółowych danych 
w dalszym ciągu utrudnia właściwą ocenę 
tendencji w obszarze handlu ludźmi; 
wzywa państwa członkowskie do 
gromadzenia bardziej aktualnych danych 
segregowanych według wieku, płci i 
pochodzenia rasowego i etnicznego oraz 
obejmujących ofiary wewnętrznego handlu 
ludźmi poprzez opracowywanie informacji 
statystycznych we współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim; wzywa 
państwa członkowskie do sprawniejszego 
rejestrowania i zgłaszania danych 
statystycznych; przypomina, że bardziej 
kompleksowe wsparcie oparte na 
dowodach zapewni dokładniejszą ocenę 
charakteru problemu, co ma zasadnicze 
znaczenie dla przyszłych interwencji 
politycznych;

Or. en

Poprawka 117
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia bardziej 
aktualnych danych segregowanych według 
wieku i płci oraz obejmujących ofiary 
wewnętrznego handlu ludźmi poprzez 
opracowywanie informacji statystycznych 

4. ubolewa, że dane na temat handlu 
ludźmi nie są systematycznie gromadzone 
i regularnie udostępniane publicznie; 
podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę skali i tendencji 
w obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do udoskonalenia 
gromadzenia bardziej aktualnych danych 
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we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

segregowanych według rodzaju handlu 
ludźmi, wieku i płci oraz obejmujących 
ofiary wewnętrznego handlu ludźmi 
poprzez opracowywanie informacji 
statystycznych we współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim;

Or. en

Poprawka 118
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia bardziej 
aktualnych danych segregowanych według 
wieku i płci oraz obejmujących ofiary 
wewnętrznego handlu ludźmi poprzez 
opracowywanie informacji statystycznych 
we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

4. podkreśla, że gromadzenie danych 
może zostać udoskonalone, aby 
odpowiednio oceniać tendencje w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do udoskonalenia 
gromadzenia bardziej aktualnych danych 
segregowanych według wieku i płci oraz 
obejmujących ofiary wewnętrznego handlu 
ludźmi poprzez opracowywanie informacji 
statystycznych we współpracy z 
zaangażowanymi podmiotami 
instytucjonalnymi, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, a także z 
udziałem Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), w 
tym z wykorzystaniem danych na temat 
handlu ludźmi pochodzących z badań 
dotyczących przemocy;

Or. en

Poprawka 119
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Alessandra Moretti, Robert Biedroń, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia bardziej 
aktualnych danych segregowanych według 
wieku i płci oraz obejmujących ofiary 
wewnętrznego handlu ludźmi poprzez 
opracowywanie informacji statystycznych 
we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

4. podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia bardziej 
aktualnych danych segregowanych według 
wieku i płci oraz obejmujących ofiary 
wewnętrznego handlu ludźmi poprzez 
opracowywanie informacji statystycznych 
we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim i odpowiednimi 
organizacjami międzynarodowymi z 
poszanowaniem prawa ofiar handlu 
ludźmi do prywatności i autonomii oraz 
ochrony ich danych osobowych;

Or. en

Poprawka 120
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia bardziej 
aktualnych danych segregowanych według 
wieku i płci oraz obejmujących ofiary 
wewnętrznego handlu ludźmi poprzez 
opracowywanie informacji statystycznych 
we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

4. podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia bardziej 
aktualnych danych segregowanych według 
wieku, płci i pochodzenia rasowego i 
etnicznego oraz obejmujących ofiary 
wewnętrznego handlu ludźmi poprzez 
opracowywanie informacji statystycznych 
we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim, z należytym 
poszanowaniem prawa ofiar handlu 
ludźmi do prywatności i autonomii oraz 
ochrony ich danych osobowych;

Or. en
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Poprawka 121
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia bardziej 
aktualnych danych segregowanych według 
wieku i płci oraz obejmujących ofiary 
wewnętrznego handlu ludźmi poprzez 
opracowywanie informacji statystycznych 
we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

4. dostrzega poprawę w dziedzinie 
gromadzenia spójnych i szczegółowych 
danych; wzywa państwa członkowskie do 
dalszego doskonalenia gromadzenia 
bardziej aktualnych danych segregowanych 
według wieku i płci oraz obejmujących 
ofiary wewnętrznego handlu ludźmi we 
współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim oraz Europejskim 
Instytutem ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn (EIGE); wzywa Komisję do 
regularnego opracowywania i 
publikowania takich danych dla UE;

Or. en

Poprawka 122
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia bardziej 
aktualnych danych segregowanych według 
wieku i płci oraz obejmujących ofiary 
wewnętrznego handlu ludźmi poprzez 
opracowywanie informacji statystycznych 
we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

4. podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia bardziej 
aktualnych, scentralizowanych i 
kompleksowych danych segregowanych 
według wieku i płci oraz obejmujących 
ofiary wewnętrznego handlu ludźmi 
poprzez opracowywanie informacji 
statystycznych we współpracy ze 
społeczeństwem obywatelskim;



AM\1218038PL.docx 61/169 PE660.289v01-00

PL

Or. en

Poprawka 123
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia bardziej 
aktualnych danych segregowanych według 
wieku i płci oraz obejmujących ofiary 
wewnętrznego handlu ludźmi poprzez 
opracowywanie informacji statystycznych 
we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

4. podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia, 
analizowania i przechowywania bardziej 
aktualnych danych segregowanych według 
wieku i płci oraz obejmujących ofiary 
wewnętrznego handlu ludźmi poprzez 
opracowywanie informacji statystycznych 
we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

Or. ro

Poprawka 124
Christine Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że brak spójnych i 
szczegółowych danych w dalszym ciągu 
utrudnia właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia bardziej 
aktualnych danych segregowanych według 
wieku i płci oraz obejmujących ofiary 
wewnętrznego handlu ludźmi poprzez 
opracowywanie informacji statystycznych 
we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;

4. podkreśla, że dane muszą być 
spójne oraz precyzyjne i szczegółowe, aby 
umożliwiać właściwą ocenę tendencji w 
obszarze handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do gromadzenia aktualnych 
danych segregowanych według wieku i 
płci oraz obejmujących ofiary 
wewnętrznego handlu ludźmi poprzez 
opracowywanie informacji statystycznych 
we współpracy ze społeczeństwem 
obywatelskim;
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Or. en

Poprawka 125
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że 15–30 % pacjentów z 
list oczekujących na przeszczepienie 
narządów umiera przed otrzymaniem 
przeszczepu; podkreśla, że organizacje 
przestępcze wykorzystują ten stan rzeczy, 
jak również trudną sytuację materialną 
osób żyjących w skrajnym ubóstwie, aby 
nakłonić je do sprzedaży swoich 
narządów; podkreśla, że jest to jeden z 
najbardziej nikczemnych aspektów handlu 
ludźmi;

Or. fr

Poprawka 126
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie mechanizmu przeglądu 
wdrażania Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej i protokołów do niej; 
wzywa Komisję do stania się wzorem do 
naśladowania w tym procesie przeglądu;

Or. en
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Poprawka 127
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla w tym kontekście 
potrzebę udoskonalenia zgłaszania 
przypadków handlu oraz dalszego 
gromadzenia danych i koordynacji źródeł 
danych na szczeblu państw członkowskich 
i UE, aby lepiej zrozumieć to zjawisko i 
jego różne komponenty;

Or. en

Poprawka 128
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. domaga się środków bardziej 
powiązanych z płcią i instrumentów 
dostosowanych do sytuacji dzieci, szkoleń 
i wytycznych dla odpowiedzialnych 
zainteresowanych stron, podmiotów i 
organów na różnych etapach procesu, 
takich jak identyfikacja ofiar oraz 
procedury ukierunkowywania i pomocy 
związane z ofiarami handlu ludźmi do 
celów wykorzystywania seksualnego;

Or. en

Poprawka 129
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zapewniły rozróżnienie 
między handlem ludźmi a przemytem, jako 
że procedery te wymagają różnych reakcji 
prawnych; podkreśla, że mylenie tych 
pojęć często prowadzi do problemów z 
prawidłową identyfikacją ofiar oraz z 
zapewnianiem im dostępu do środków 
ochrony i unikania wtórnej wiktymizacji;

skreśla się

Or. en

Poprawka 130
Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zapewniły rozróżnienie 
między handlem ludźmi a przemytem, jako 
że procedery te wymagają różnych reakcji 
prawnych; podkreśla, że mylenie tych 
pojęć często prowadzi do problemów z 
prawidłową identyfikacją ofiar oraz z 
zapewnianiem im dostępu do środków 
ochrony i unikania wtórnej wiktymizacji;

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zapewniły rozróżnienie 
między legalną i nielegalną migracją oraz 
ich znaczeniem dla kwestii związanych z 
handlem ludźmi;

Or. en

Poprawka 131
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zapewniły rozróżnienie 
między handlem ludźmi a przemytem, jako 

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zapewniły rozróżnienie 
między handlem ludźmi a przemytem, jako 
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że procedery te wymagają różnych reakcji 
prawnych; podkreśla, że mylenie tych 
pojęć często prowadzi do problemów z 
prawidłową identyfikacją ofiar oraz z 
zapewnianiem im dostępu do środków 
ochrony i unikania wtórnej wiktymizacji;

że procedery te wymagają różnych reakcji 
prawnych; podkreśla, że mylenie tych 
pojęć często prowadzi do problemów z 
prawidłową identyfikacją ofiar oraz z 
zapewnianiem im dostępu do środków 
ochrony i unikania wtórnej wiktymizacji; 
przypomina, że przemyt ludzi również 
musi być surowo karany;

Or. fr

Poprawka 132
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zapewniły rozróżnienie 
między handlem ludźmi a przemytem, jako 
że procedery te wymagają różnych reakcji 
prawnych; podkreśla, że mylenie tych 
pojęć często prowadzi do problemów z 
prawidłową identyfikacją ofiar oraz z 
zapewnianiem im dostępu do środków 
ochrony i unikania wtórnej wiktymizacji;

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zapewniły rozróżnienie 
między handlem ludźmi a przemytem, w 
drodze skrupulatnych badań i dochodzeń, 
jako że procedery te wymagają różnych 
reakcji prawnych; podkreśla, że mylenie 
tych pojęć często prowadzi do problemów 
z prawidłową identyfikacją ofiar oraz z 
zapewnianiem im dostępu do środków 
ochrony i unikania wtórnej wiktymizacji;

Or. ro

Poprawka 133
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zapewniły rozróżnienie 
między handlem ludźmi a przemytem, jako 
że procedery te wymagają różnych reakcji 
prawnych; podkreśla, że mylenie tych 

5. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zapewniły rozróżnienie 
między handlem ludźmi a przemytem 
migrantów, jako że procedery te wymagają 
różnych reakcji prawnych i politycznych; 
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pojęć często prowadzi do problemów z 
prawidłową identyfikacją ofiar oraz z 
zapewnianiem im dostępu do środków 
ochrony i unikania wtórnej wiktymizacji;

podkreśla, że mylenie tych pojęć często 
prowadzi do problemów z prawidłową 
identyfikacją ofiar oraz z zapewnianiem im 
dostępu do środków ochrony i unikania 
wtórnej wiktymizacji;

Or. en

Poprawka 134
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zapewniły rozróżnienie 
między handlem ludźmi a przestępczością 
zorganizowaną oraz zagwarantowały, by 
perspektywa płci i reakcje oparte na 
prawach człowieka nadal stanowiły 
kluczowe elementy analizy handlu ludźmi 
i reagowania na ten proceder;

Or. en

Poprawka 135
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zapewniły rozróżnienie 
między handlem ludźmi a przestępczością 
zorganizowaną oraz zagwarantowały, by 
reakcje oparte na prawach człowieka 
nadal stanowiły kluczowy element analizy 
handlu ludźmi i reagowania na ten 
proceder;

Or. en
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Poprawka 136
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. podkreśla znaczenie zwiększenia 
wiedzy na temat handlu ludźmi jako 
złożonej i ciągle zmieniającej się 
działalności przestępczej oraz przypomina 
o potrzebie współpracy z obywatelami i 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego; podkreśla ważną rolę 
Parlamentu Europejskiego i parlamentów 
narodowych; zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do przystąpienia do 
międzynarodowej kampanii ONZ 
przeciwko handlowi ludźmi;

Or. en

Poprawka 137
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
do werbowania ofiar handlu ludźmi;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały i 
oceniały wykorzystywanie technologii 
cyfrowych w handlu ludźmi, jako że 
technologie te stanowią jedno z 
dominujących narzędzi używanych do 
werbowania ofiar handlu ludźmi, oraz 
wzywa je do promowania i wspierania 
odpowiednich działań obejmujących w 
szczególności kampanie informacyjne i 
szkolenia; podkreśla, że wszystkie środki 
mające na celu zapobieganie werbowaniu 
ofiar i innym nielegalnym działaniom w 
internecie muszą być ukierunkowane, 
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skuteczne i proporcjonalne, aby nie 
ograniczać nadmiernie wolności 
wypowiedzi i poufności komunikacji;

Or. en

Poprawka 138
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
do werbowania ofiar handlu ludźmi;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wzmocniły pozycję 
organów ścigania walczących z 
handlarzami ludźmi, tak aby mogły 
reagować na nowe wyzwania 
technologiczne, pod względem wiedzy 
technicznej, specjalnych zasobów ludzkich 
oraz udoskonalenia narzędzi 
legislacyjnych, które mogą być 
wykorzystywane w postępowaniach 
sądowych i ściganiu handlarzy ludźmi;

Or. en

Poprawka 139
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
do werbowania ofiar handlu ludźmi;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby uznały internet za 
kluczowy czynnik ułatwiający handel 
ludźmi, wywierający wpływ na cały 
łańcuch handlu ludźmi, od werbowania i 
transportu po ukrywanie ofiar i ich 
faktyczne wykorzystywanie, oraz aby 
monitorowały wykorzystywanie 
technologii cyfrowych, w szczególności 
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platform mediów społecznościowych i 
stron internetowych oferujących usługi 
dla dorosłych, w handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 140
Assita Kanko

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
do werbowania ofiar handlu ludźmi;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
do werbowania ofiar handlu ludźmi; 
domaga się zaktualizowanych publicznych 
kampanii informacyjnych o szerokim 
zasięgu w całej UE dotyczących 
zagrożenia handlem ludźmi i oznak tego 
procederu;

Or. en

Poprawka 141
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
do werbowania ofiar handlu ludźmi;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych, 
internetu i mediów społecznościowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
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do werbowania ofiar handlu ludźmi, oraz 
aby regulowały odpowiedzialność stron 
trzecich za spółki technologiczne 
przechowujące materiały opierające się na 
wyzysku;

Or. en

Poprawka 142
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
do werbowania ofiar handlu ludźmi;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
do werbowania i wykorzystywania ofiar 
oraz handlu nimi, a także aby zwiększyły 
wsparcie dla budowania transnarodowej 
wiedzy eksperckiej i zdolności z 
wykorzystaniem rozwiązań opartych na 
technologii;

Or. en

Poprawka 143
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
do werbowania ofiar handlu ludźmi;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
do werbowania ofiar handlu ludźmi, a 
jednocześnie by zapewniły poszanowanie 
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podstawowych praw i ochrony danych 
poszczególnych osób, a także prawa ofiar 
do prywatności;

Or. en

Poprawka 144
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
do werbowania ofiar handlu ludźmi;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
do werbowania ofiar handlu ludźmi, a 
jednocześnie by zapewniły poszanowanie 
podstawowych praw i ochrony danych 
poszczególnych osób, a także prawa ofiar 
do prywatności;

Or. en

Poprawka 145
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
do werbowania ofiar handlu ludźmi;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby monitorowały 
wykorzystywanie technologii cyfrowych w 
handlu ludźmi, jako że technologie te 
stanowią dominujące narzędzie używane 
do werbowania ofiar handlu ludźmi, oraz 
aby wdrożyły środki w celu zablokowania 
werbowania ofiar;

Or. ro
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Poprawka 146
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. domaga się aktualizacji 
istniejących ram legislacyjnych i ram 
polityki, aby promować wymianę 
informacji i współpracę między organami 
ścigania a sektorem prywatnym, w tym 
dostawcami usług internetowych i 
spółkami mediów społecznościowych; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby regulowały odpowiedzialność stron 
trzecich za spółki technologiczne 
przechowujące materiały opierające się na 
wyzysku w celu dopilnowania, by ich 
platformy nie były wykorzystywane do 
celów handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 147
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że zatrudnianie z 
pełną premedytacją osób o 
nieuregulowanym statusie i oferowanie 
im w celu maksymalizacji zysków 
wynagrodzenia niższego od 
przewidzianych prawem stawek 
minimalnych lub niegodnych warunków 
pracy jest formą handlu ludźmi; 
przypomina, że ofiarami tego procederu 
padają przede wszystkim mężczyźni 
wykorzystywani do pracy fizycznej;
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Or. fr

Poprawka 148
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wykorzystywały 
istniejącą wiedzę ekspercką oraz udane 
programy i doświadczenia takie jak portal 
Better Internet for Kids, który zapewnia 
informacje, wytyczne i zasoby na temat 
lepszego internetu ze wspólnej sieci 
centrów bezpieczniejszego internetu 
Insafe–INHOPE w Europie oraz innych 
kluczowych zainteresowanych stron;

Or. en

Poprawka 149
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby regulowały 
odpowiedzialność stron trzecich za spółki 
technologiczne przechowujące materiały 
opierające się na wyzysku, dostrzegając 
coraz powszechniejsze użycie technologii 
cyfrowych w celu wykorzystywania ofiar, 
w tym za pośrednictwem stron 
pornograficznych i tak zwanych stron 
tylko dla fanów;

Or. en
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Poprawka 150
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że aspekt płci musi 
być konsekwentnie monitorowany przy 
wdrażaniu unijnych przepisów służących 
zwalczaniu handlu ludźmi; wzywa 
Komisję do dalszego monitorowania tego 
aspektu w ramach prowadzonej przez nią 
oceny przestrzegania i wykonania 
dyrektywy przez państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 151
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że aspekt płci musi 
być konsekwentnie monitorowany przy 
wdrażaniu unijnych przepisów służących 
zwalczaniu handlu ludźmi; wzywa 
Komisję do dalszego monitorowania tego 
aspektu w ramach prowadzonej przez nią 
oceny przestrzegania i wykonania 
dyrektywy przez państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 152
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby nadawały priorytet 
świadomości na temat 
cyberbezpieczeństwa w ramach kampanii 
informacyjnych, w tym skierowanych do 
szkół, uniwersytetów, środowiska biznesu i 
podmiotów badawczych; zakres miesiąca 
cyberbezpieczeństwa obchodzonego co 
roku w październiku, koordynowanego 
przez ENISA, należy wzmocnić i 
poszerzyć, aby zapewnić jego większy 
zasięg jako wspólnego wysiłku w zakresie 
komunikacji na szczeblu unijnym i 
krajowym;

Or. en

Poprawka 153
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. podkreśla, że zwiększanie 
świadomości na temat internetowego 
handlu ludźmi w mediach 
społecznościowych odgrywa zasadniczą 
rolę w zapobieganiu pozyskiwaniu 
nowych ofiar do siatek handlu ludźmi; 
podkreśla, że gromadzenie wiedzy 
eksperckiej i wymiana doświadczeń na 
szczeblu europejskim wykazały swoją 
wartość dodaną w ukierunkowywaniu 
działań; 

Or. en

Poprawka 154
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
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Ustęp 6 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6d. zwraca uwagę na ważną rolę 
platform w ujęciu ogólnym, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na media 
społecznościowe; wzywa Komisję do 
aktywnego zaangażowania się w 
opracowanie wspólnych wytycznych i 
planów działania, które zapobiegałyby 
handlowi ludźmi w internecie i zwalczały 
ten proceder we wszystkich jego formach;

Or. en

Poprawka 155
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że wczesna identyfikacja 
ofiar pozostaje jednym z głównych 
wyzwań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy i jest jedną z najważniejszych 
kwestii, ponieważ umożliwia ofiarom 
korzystanie z przysługujących im praw; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
powierzyły odpowiedzialność za 
identyfikację ofiar handlu ludźmi na 
wszystkich etapach procesu większej 
liczbie podmiotów, w tym 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego, urzędnikom ds. imigracji i 
azylu, inspektorom pracy i pracownikom 
socjalnym czy pracownikom służby 
zdrowia;

7. podkreśla, że wczesna identyfikacja 
ofiar pozostaje jednym z głównych 
wyzwań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy, jednak zwraca uwagę, że nie 
zmniejsza to obowiązku państw 
członkowskich, by chronić te ofiary; 
przypomina, że zgodnie z art. 11 
dyrektywy państwa członkowskie mają 
obowiązek ustanowienia – we współpracy 
z odnośnymi organizacjami wspierającymi 
– mechanizmów służących zapewnieniu 
wczesnej identyfikacji ofiar, pomocy im 
oraz wsparcia; podkreśla potrzebę 
opracowania strategii opartej na czterech 
głównych filarach: działaniach 
zapobiegawczych, ściganiu przestępstwa, 
ochronie ofiar i wielopoziomowym 
partnerstwie; podkreśla, że identyfikacja 
ofiar jest kluczową kwestią umożliwiającą 
ofiarom korzystanie z przysługujących im 
praw; wzywa państwa członkowskie, aby 
powierzyły przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego, 
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urzędnikom ds. imigracji i azylu, 
inspektorom pracy i pracownikom 
socjalnym czy medycznym większe 
uprawnienia do identyfikacji ofiar handlu 
ludźmi na wszystkich etapach procesu;

Or. en

Poprawka 156
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że wczesna identyfikacja 
ofiar pozostaje jednym z głównych 
wyzwań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy i jest jedną z najważniejszych 
kwestii, ponieważ umożliwia ofiarom 
korzystanie z przysługujących im praw; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
powierzyły odpowiedzialność za 
identyfikację ofiar handlu ludźmi na 
wszystkich etapach procesu większej 
liczbie podmiotów, w tym 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego, urzędnikom ds. imigracji 
i azylu, inspektorom pracy i pracownikom 
socjalnym czy pracownikom służby 
zdrowia;

7. podkreśla, że wczesna identyfikacja 
ofiar pozostaje jednym z głównych 
wyzwań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy i jest jedną z najważniejszych 
kwestii, ponieważ umożliwia ofiarom 
korzystanie z przysługujących im praw;

Or. es

Poprawka 157
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że wczesna identyfikacja 
ofiar pozostaje jednym z głównych 

7. podkreśla, że wczesna identyfikacja 
ofiar pozostaje jednym z głównych 
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wyzwań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy i jest jedną z najważniejszych 
kwestii, ponieważ umożliwia ofiarom 
korzystanie z przysługujących im praw; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
powierzyły odpowiedzialność za 
identyfikację ofiar handlu ludźmi na 
wszystkich etapach procesu większej 
liczbie podmiotów, w tym 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego, urzędnikom ds. imigracji i 
azylu, inspektorom pracy i pracownikom 
socjalnym czy pracownikom służby 
zdrowia;

wyzwań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy i jest jedną z najważniejszych 
kwestii, ponieważ umożliwia ofiarom 
korzystanie z przysługujących im praw; 
odnotowuje, że liczba zidentyfikowanych 
ofiar jest nadal zbyt niska w porównaniu z 
rzeczywistą liczbą ofiar; wzywa państwa 
członkowskie, aby powierzyły 
odpowiedzialność za identyfikację ofiar 
handlu ludźmi na wszystkich etapach 
procesu większej liczbie podmiotów, w 
tym przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego, urzędnikom ds. imigracji i 
azylu, funkcjonariuszom organów 
ścigania, inspektorom pracy i 
pracownikom socjalnym czy pracownikom 
służby zdrowia, a także aby zapewniły 
takim podmiotom odpowiednie szkolenie;

Or. en

Poprawka 158
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że wczesna identyfikacja 
ofiar pozostaje jednym z głównych 
wyzwań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy i jest jedną z najważniejszych 
kwestii, ponieważ umożliwia ofiarom 
korzystanie z przysługujących im praw; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
powierzyły odpowiedzialność za 
identyfikację ofiar handlu ludźmi na 
wszystkich etapach procesu większej 
liczbie podmiotów, w tym 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego, urzędnikom ds. imigracji i 
azylu, inspektorom pracy i pracownikom 
socjalnym czy pracownikom służby 
zdrowia;

7. podkreśla, że wczesna identyfikacja 
ofiar pozostaje jednym z głównych 
wyzwań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy i jest jedną z najważniejszych 
kwestii, ponieważ umożliwia ofiarom 
korzystanie z przysługujących im praw; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
powierzyły odpowiedzialność za 
identyfikację ofiar handlu ludźmi na 
wszystkich etapach procesu większej 
liczbie podmiotów, w tym 
przedstawicielom organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, 
urzędnikom ds. imigracji i azylu, 
inspektorom pracy i pracownikom 
socjalnym czy pracownikom służby 
zdrowia, a także innym zaangażowanym 
specjalistom i podmiotom; wzywa państwa 
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członkowskie do przeznaczenia 
wystarczających środków finansowych na 
identyfikację ofiar handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 159
Maria Noichl, Robert Biedroń, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija 
Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że wczesna identyfikacja 
ofiar pozostaje jednym z głównych 
wyzwań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy i jest jedną z najważniejszych 
kwestii, ponieważ umożliwia ofiarom 
korzystanie z przysługujących im praw; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
powierzyły odpowiedzialność za 
identyfikację ofiar handlu ludźmi na 
wszystkich etapach procesu większej 
liczbie podmiotów, w tym 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego, urzędnikom ds. imigracji i 
azylu, inspektorom pracy i pracownikom 
socjalnym czy pracownikom służby 
zdrowia;

7. podkreśla, że wczesna identyfikacja 
ofiar pozostaje jednym z głównych 
wyzwań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy i jest jedną z najważniejszych 
kwestii, ponieważ umożliwia ofiarom 
korzystanie z przysługujących im praw; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
powierzyły odpowiedzialność za 
identyfikację ofiar handlu ludźmi na 
wszystkich etapach procesu oraz 
możliwości podnoszenia świadomości 
większej liczbie podmiotów, w tym 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego, urzędnikom ds. imigracji i 
azylu, inspektorom pracy, 
funkcjonariuszom organów ścigania i 
pracownikom socjalnym czy pracownikom 
służby zdrowia;

Or. en

Poprawka 160
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka
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7. podkreśla, że wczesna identyfikacja 
ofiar pozostaje jednym z głównych 
wyzwań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy i jest jedną z najważniejszych 
kwestii, ponieważ umożliwia ofiarom 
korzystanie z przysługujących im praw; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
powierzyły odpowiedzialność za 
identyfikację ofiar handlu ludźmi na 
wszystkich etapach procesu większej 
liczbie podmiotów, w tym 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego, urzędnikom ds. imigracji i 
azylu, inspektorom pracy i pracownikom 
socjalnym czy pracownikom służby 
zdrowia;

7. podkreśla, że wczesna identyfikacja 
ofiar pozostaje jednym z głównych 
wyzwań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy i jest jedną z najważniejszych 
kwestii, ponieważ umożliwia ofiarom 
korzystanie z przysługujących im praw; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
powierzyły odpowiedzialność za 
identyfikację ofiar handlu ludźmi na 
wszystkich etapach procesu większej 
liczbie podmiotów, w tym między innymi 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego, urzędnikom ds. imigracji i 
azylu, inspektorom pracy, 
funkcjonariuszom organów ścigania i 
pracownikom socjalnym czy pracownikom 
służby zdrowia;

Or. en

Poprawka 161
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że wczesna identyfikacja 
ofiar pozostaje jednym z głównych 
wyzwań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy i jest jedną z najważniejszych 
kwestii, ponieważ umożliwia ofiarom 
korzystanie z przysługujących im praw; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
powierzyły odpowiedzialność za 
identyfikację ofiar handlu ludźmi na 
wszystkich etapach procesu większej 
liczbie podmiotów, w tym 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego, urzędnikom ds. imigracji i 
azylu, inspektorom pracy i pracownikom 
socjalnym czy pracownikom służby 
zdrowia;

7. podkreśla, że wczesna identyfikacja 
ofiar pozostaje jednym z głównych 
wyzwań związanych z wdrażaniem 
dyrektywy i jest jedną z najważniejszych 
kwestii, ponieważ umożliwia ofiarom 
korzystanie z przysługujących im praw; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
powierzyły odpowiedzialność za 
identyfikację ofiar handlu ludźmi na 
wszystkich etapach procesu większej 
liczbie podmiotów, w tym 
funkcjonariuszom organów ścigania, 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego, urzędnikom ds. imigracji i 
azylu, inspektorom pracy i pracownikom 
socjalnym czy pracownikom służby 
zdrowia;

Or. en
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Poprawka 162
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
potencjalne ofiary handlu ludźmi 
uzyskiwały eksperckie interwencje i 
doradztwo prawne na jak 
najwcześniejszym etapie, w tym dostępne 
informacje na temat ich praw i opcji 
wynikających z przepisów;

Or. en

Poprawka 163
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
potencjalne ofiary handlu ludźmi 
uzyskiwały eksperckie interwencje i 
doradztwo prawne na jak 
najwcześniejszym etapie, w tym dostępne 
informacje na temat ich praw i opcji 
wynikających z przepisów;

Or. en

Poprawka 164
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut
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Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
potencjalne ofiary handlu ludźmi 
uzyskiwały eksperckie interwencje i 
doradztwo prawne na jak 
najwcześniejszym etapie, w tym dostępne 
informacje na temat ich praw i opcji 
wynikających z przepisów;

Or. en

Poprawka 165
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
potencjalne ofiary handlu ludźmi 
uzyskiwały eksperckie interwencje i 
doradztwo prawne na jak 
najwcześniejszym etapie, w tym dostępne 
informacje na temat ich praw i opcji 
wynikających z przepisów;

Or. en

Poprawka 166
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie państwa 8. wzywa wszystkie państwa 
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członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
sytuacji dzieci oraz aspektu płci i 
jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zobowiązano państwa członkowskie do 
podjęcia niezbędnych środków, by 
właściwe organy krajowe były uprawnione 
do odstąpienia od ścigania lub nakładania 
sankcji na ofiary handlu ludźmi za ich 
udział w działalności przestępczej, do 
której zostały zmuszone, oraz głęboko 
ubolewa, że nadal często dochodzi do 
kryminalizacji ofiar handlu ludźmi lub ich 
ścigania w niektórych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 167
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Rovana Plumb, 
Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi, w związku z czym wzywa do 
bardziej szczegółowej analizy wpływu 
obecnej pandemii na potencjalne ofiary 
handlu ludźmi oraz strukturę i 
funkcjonowanie handlu ludźmi w ujęciu 
ogólnym, aby opracować szczególne 
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środki w celu wyeliminowania handlu 
ludźmi;

Or. en

Poprawka 168
Abir Al-Sahlani, Ramona Strugariu

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi; wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do zagwarantowania, by 
potencjalne ofiary handlu ludźmi 
uzyskiwały pomoc prawną na jak 
najwcześniejszym etapie;

Or. en

Poprawka 169
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar i 
jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
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sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

Or. es

Poprawka 170
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci oraz podejścia opartego na 
kwestii płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; z zadowoleniem zauważą, że w 
dyrektywie w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi zakazano kryminalizacji 
ofiar handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 171
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz chroniły i wspierały ofiary z 
uwzględnieniem aspektu płci i 
jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
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ludźmi; zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

Or. ro

Poprawka 172
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar i 
informowały je o ich prawach oraz 
wspierały ofiary z uwzględnieniem aspektu 
płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

Or. en

Poprawka 173
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci oraz sytuacji dzieci i 
jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
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ludźmi;

Or. en

Poprawka 174
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar i 
jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

Or. sk

Poprawka 175
Christine Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary i jednocześnie 
zapewniały komplementarność z 
dyrektywą w sprawie praw ofiar; zauważa, 
że w dyrektywie w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi zakazano kryminalizacji 
ofiar handlu ludźmi;

Or. en
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Poprawka 176
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; podkreśla, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

Or. en

Poprawka 177
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; zauważa, że w dyrektywie w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
zakazano kryminalizacji ofiar handlu 
ludźmi;

8. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, aby skutecznie 
gwarantowały przestrzeganie praw ofiar 
oraz wspierały ofiary z uwzględnieniem 
aspektu płci i jednocześnie zapewniały 
komplementarność z dyrektywą w sprawie 
praw ofiar; z zadowoleniem zauważa, że w 
dyrektywie w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi zakazano kryminalizacji 
ofiar handlu ludźmi;

Or. en
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Poprawka 178
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. ubolewa nad brakiem 
ukierunkowanych programów ochrony i 
pomocy dla bezbronnych ofiar w 
niektórych państwach członkowskich; 
podkreśla znaczenie świadczenia 
specjalnych usług dla kobiet i dziewcząt 
będących ofiarami handlu ludźmi do 
celów wykorzystywania seksualnego, a 
także zapewniania odpowiedniej pomocy i 
wsparcia ofiarom o szczególnych 
potrzebach oraz odpowiedniej ochrony na 
podstawie indywidualnej oceny ryzyka; 
wzywa Komisję do zapewnienia 
skutecznego wdrażania obowiązujących 
przepisów prawa Unii we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 179
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że wszelkie 
postępowania sądowe, w których 
uczestniczą ofiary handlu ludźmi, nie 
mogą naruszać ich praw, godności lub 
zdrowia fizycznego i psychicznego; wzywa 
państwa członkowskie, aby zapewniały 
ofiarom handlu ludźmi wytyczne prawne 
dotyczące wszelkich postępowań karnych, 
cywilnych i innych wobec handlarzy 
ludźmi/podmiotów prowadzących wyzysk, 
a także informacje w zrozumiałym dla 
nich języku;
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Or. en

Poprawka 180
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wyraża zaniepokojenie, że nawet 
jeśli w wielu państwach członkowskich 
UE dostępne są usługi ochrony i wsparcia 
dla kobiet będących ofiarami 
wykorzystywania seksualnego, państwa te 
nie posiadają odpowiedniego 
ustawodawstwa i wystarczających usług 
dla ofiar innych form wykorzystywania; 
wzywa państwa członkowskie do wzięcia 
pod uwagę innych form handlu ludźmi 
podczas udzielania ochrony, pomocy i 
wsparcia ofiarom;

Or. en

Poprawka 181
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. ubolewa, że w niektórych 
państwach członkowskich dostęp do usług 
i ochrony, w tym do prawo pobytu dla 
ofiar handlu ludźmi, są uzależnione od 
uczestnictwa w postępowaniu karnym; 
wzywa państwa członkowskie do 
zaoferowania bezwarunkowej ochrony 
wszystkim ofiarom handlu ludźmi, w tym 
kobietom i dziewczętom;

Or. en
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Poprawka 182
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. ubolewa, że w niektórych 
państwach członkowskich dostęp do usług 
i ochrony, w tym do prawo pobytu dla 
ofiar handlu ludźmi, są uzależnione od 
uczestnictwa w postępowaniu karnym; 
wzywa państwa członkowskie do 
zaoferowania bezwarunkowej ochrony 
wszystkim ofiarom handlu ludźmi, w tym 
kobietom i dziewczętom;

Or. en

Poprawka 183
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do wzmocnienia wdrażania 
dyrektywy w sprawie praw ofiar oraz 
dostępu ofiar do wymiaru sprawiedliwości 
i wsparcia, ze szczególnym naciskiem na 
przepisy ukierunkowane na ofiary 
przemocy uwarunkowanej płcią;

Or. en

Poprawka 184
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8b. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
potencjalne ofiary handlu ludźmi 
uzyskiwały eksperckie interwencje i 
doradztwo prawne na jak 
najwcześniejszym etapie, w tym dostępne 
informacje na temat ich praw i opcji 
wynikających z przepisów;

Or. en

Poprawka 185
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do zapewnienia, by 
potencjalne ofiary handlu ludźmi 
uzyskiwały eksperckie interwencje i 
doradztwo prawne na jak 
najwcześniejszym etapie, w tym dostępne 
informacje na temat ich praw i opcji 
wynikających z przepisów;

Or. en

Poprawka 186
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
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sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci;

sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci oraz osoby o nieuregulowanym 
statusie lub znajdujące się w niepewnej 
sytuacji; przypomina, że pandemia 
zaostrzyła podstawowe przyczyny handlu 
ludźmi, sprawiając, że słabsze grupy 
społeczne stały bardziej zagrożone 
handlem ludźmi, że przestępcy dostosowali 
swoje metody działania, coraz częściej 
reklamując swoje ofiary w internecie i 
wykorzystując je w obiektach prywatnych, 
oraz że nastąpił gwałtowny wzrost ataków 
seksualnych względem dzieci, wymiany 
materiałów przedstawiających niegodziwe 
traktowanie dzieci w celach seksualnych 
oraz popytu na pornografię dziecięcą w 
Europie;

Or. en

Poprawka 187
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci;

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci; wskazuje, że ze względu na 
zwiększone użycie internetu, mediów 
społecznościowych i ogłoszeń 
internetowych oczekuje się, że liczba ofiar 
handlu ludźmi wykorzystywanych w 
internecie gwałtownie wzrośnie; wzywa 
państwa członkowskie do podejmowania 
skuteczniejszych i spójniejszych działań 
przeciwdziałających wykorzystywaniu w 
internecie, ze wsparciem ze strony 
odpowiednich agencji UE, takich jak 
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Europol;

Or. en

Poprawka 188
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci;

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci; podkreśla, że ze względu na 
zwiększone korzystanie z internetu, 
mediów społecznościowych i ogłoszeń 
internetowych oczekuje się, że liczba ofiar 
handlu ludźmi wykorzystywanych w 
internecie gwałtownie wzrośnie; wzywa 
państwa członkowskie do podejmowania 
skuteczniejszych i spójniejszych działań 
przeciwdziałających wykorzystywaniu w 
internecie, ze wsparciem ze strony 
odpowiednich agencji UE, takich jak 
Europol;

Or. en

Poprawka 189
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
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wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci;

wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci; podkreśla, że wykorzystywanie w 
internecie, zwłaszcza wykorzystywanie 
seksualne, nasiliło się w czasie kryzysu 
związanego z pandemią, w związku z czym 
wzywa państwa członkowskie do podjęcia 
bardziej spójnych i skutecznych działań 
przeciwko wykorzystywaniu w internecie, 
przy wsparciu odpowiednich agencji 
europejskich, takich jak Europol;

Or. it

Poprawka 190
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci;

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
osoby, takie jak kobiety i dzieci, na 
wszystkich etapach procesu handlu 
ludźmi: zwiększając ryzyko i narażenie na 
handel ludźmi, na przykład w związku z 
przejściem na zastosowanie technologii i 
wykorzystywanie seksualne w internecie, 
powodując opóźnienia w identyfikacji 
ofiar oraz utrudniając i opóźniając dostęp 
do wymiaru sprawiedliwości, pomocy i 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 191
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
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Karen Melchior, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci;

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci; wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznego funkcjonowania 
krajowych mechanizmów ukierunkowanej 
pomocy i równoważnych systemów oraz 
do ich zaktualizowania w celu 
zareagowania na pojawiające się 
tendencje w obszarze handlu ludźmi w 
czasie pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 192
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci;

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza osoby 
znajdujące się w niepewnej sytuacji, w tym 
kobiety i dzieci;

Or. en

Poprawka 193
Alice Kuhnke
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci;

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci oraz osoby znajdujące się w 
niepewnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 194
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys w nieproporcjonalny 
sposób dotyka najbardziej bezbronne 
ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i 
dzieci;

9. podkreśla, że chociaż nie można 
jeszcze zmierzyć pełnego wpływu 
pandemii COVID-19, to jednak widać 
wyraźnie, że kryzys dotyka najbardziej 
bezbronne ofiary handlu ludźmi;

Or. es

Poprawka 195
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla potrzebę zapewniania 
ochrony oraz skutecznej, odpowiedniej, 
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uwzględniającej aspekt płci i 
wielodyscyplinarnej pomocy ofiarom 
handlu ludźmi, biorącej także pod uwagę 
osoby bezpośrednio pozostające na ich 
utrzymaniu, w oparciu o szczególne 
potrzeby tych osób, w tym środki 
dostosowane do sytuacji dzieci i 
wykorzystanie wielojęzycznego personelu, 
bez uzależnienia tej pomocy od 
współpracy ofiar z organami ścigania; 
wzywa państwa członkowskie do 
zintensyfikowania wysiłków w tym 
względzie;

Or. en

Poprawka 196
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla potrzebę zapewniania 
ochrony oraz skutecznej, odpowiedniej, 
uwzględniającej aspekt płci i 
wielodyscyplinarnej pomocy ofiarom 
handlu ludźmi, biorącej także pod uwagę 
osoby bezpośrednio pozostające na ich 
utrzymaniu, w oparciu o szczególne 
potrzeby tych osób, w tym środki 
dostosowane do sytuacji dzieci i 
wykorzystanie wielojęzycznego personelu, 
bez uzależnienia tej pomocy od 
współpracy ofiar z organami ścigania; 
wzywa państwa członkowskie do 
zintensyfikowania wysiłków w tym 
względzie;

Or. en

Poprawka 197
Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión, Charlie Weimers
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. bierze pod uwagę sprawozdanie 
Europolu zatytułowane „Pandemic 
profiteering” („Zyski z pandemii”) z 
marca 2020 r., w którym podkreślono, że 
przestępcy dostosowują swoje metody 
działania do pandemii COVID-19; wzywa 
państwa członkowskie do zastosowania 
skuteczniejszej strategii przeciwdziałania 
handlowi ludźmi podczas obecnego 
kryzysu pandemicznego, z 
uwzględnieniem wyższego ryzyka 
wykorzystywania przez handlarzy i grupy 
przestępcze zajmujące się handlem ludźmi 
osób najbardziej zagrożonych;

Or. en

Poprawka 198
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wskazuje, że kryzys związany z 
COVID-19 zmusił wiele podmiotów 
prowadzących schroniska do ich 
zamknięcia lub zawieszenia ich usług z 
powodu zgłaszanych przypadków infekcji, 
pozostawiając ofiary handlu ludźmi bez 
mieszkania, opieki zdrowotnej i pomocy 
prawnej; podkreśla, że podczas gdy należy 
nadawać priorytet zdrowiu publicznemu, 
należy zagwarantować dostęp do opieki i 
usług socjalnych bez dyskryminacji; 

Or. en
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Poprawka 199
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. ubolewa, że często przeoczany jest 
handel ludźmi znajdującymi się w trudnej 
sytuacji, takimi jak kobiety, dzieci, osoby 
LGBTI i osoby niepełnosprawne oraz 
osoby z mniejszości rasowych; podkreśla 
znaczenie usprawnionego gromadzenia 
danych dla skuteczniejszych działań 
zmierzających do identyfikacji ofiar w 
odniesieniu do tych grup oraz rozwijania 
najlepszych praktyk w dziedzinie 
zaspokajania szczególnych potrzeb takich 
ofiar; 

Or. en

Poprawka 200
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. ubolewa, że często przeoczany jest 
handel ludźmi znajdującymi się w trudnej 
sytuacji, takimi jak kobiety, dzieci, osoby 
LGBTI, osoby niepełnosprawne i osoby z 
mniejszości rasowych; podkreśla 
znaczenie usprawnionego gromadzenia 
danych dla skuteczniejszych działań 
zmierzających do identyfikacji ofiar w 
odniesieniu do tych grup oraz rozwijania 
najlepszych praktyk w dziedzinie 
zaspokajania szczególnych potrzeb takich 
ofiar;

Or. en
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Poprawka 201
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. zauważa, że ofiary handlu ludźmi 
wymagają specjalistycznych usług, w tym 
dostępu do bezpiecznego krótko- i 
długoterminowego zakwaterowania, 
programów ochrony świadków, opieki 
zdrowotnej i doradztwa, tłumaczeń 
pisemnych i ustnych, środków ochrony 
prawnej, rekompensaty, edukacji i 
szkoleń, w tym nauczania języka ich kraju 
zamieszkania, pośrednictwa pracy, 
(re)integracji, mediacji rodzinnej i 
pomocy w przesiedleniu, oraz że usługi te 
powinny być w dalszym ciągu 
dostosowywane do indywidualnych 
potrzeb zainteresowanych osób, ze 
szczególnym uwzględnieniem perspektywy 
płci; apeluje do państw członkowskich o 
zapewnienie ofiarom handlu ludźmi 
świadczenia usług z uwzględnieniem 
aspektu płci dostosowanych do ich potrzeb 
i uwzględniających wszelkie potrzeby, 
które mogą być specyficzne dla formy 
handlu ludźmi, na jaką ofiary te były 
narażone;

Or. en

Poprawka 202
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. zauważa, że ofiary handlu ludźmi 
wymagają specjalistycznych usług, w tym 
dostępu do bezpiecznego krótko- i 
długoterminowego zakwaterowania, 
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programów ochrony świadków, opieki 
zdrowotnej i doradztwa, tłumaczeń 
pisemnych i ustnych, środków ochrony 
prawnej, rekompensaty, edukacji i 
szkoleń, w tym nauczania języka ich kraju 
zamieszkania, pośrednictwa pracy, 
(re)integracji, mediacji rodzinnej i 
pomocy w przesiedleniu, oraz że usługi te 
powinny być w dalszym ciągu 
dostosowywane do indywidualnych 
potrzeb zainteresowanych osób, ze 
szczególnym uwzględnieniem perspektywy 
płci; apeluje do państw członkowskich o 
zapewnienie ofiarom handlu ludźmi 
świadczenia usług z uwzględnieniem 
aspektu płci dostosowanych do ich potrzeb 
i uwzględniających wszelkie potrzeby, 
które mogą być specyficzne dla formy 
handlu ludźmi, na jaką ofiary te były 
narażone;

Or. en

Poprawka 203
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że potrzebny jest 
spójny i skoordynowany krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy; 
podkreśla, że dobra współpraca między 
policją i organizacjami pozarządowymi 
nie może zastąpić pełnoprawnego 
krajowego mechanizmu ukierunkowanej 
pomocy określającego role i obowiązki 
wszystkich stosownych podmiotów16;

skreśla się

_________________
16 Zalecenia grupy ekspertów Rady 
Europy do spraw działań przeciwko 
handlowi ludźmi (GRETA) obejmują 
zapewnienie stosowania krajowego 
mechanizmu ukierunkowanej pomocy w 
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odniesieniu do osób ubiegających się o 
azyl i osób zatrzymanych w związku z 
imigracją.

Or. es

Poprawka 204
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że potrzebny jest 
spójny i skoordynowany krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy; 
podkreśla, że dobra współpraca między 
policją i organizacjami pozarządowymi nie 
może zastąpić pełnoprawnego krajowego 
mechanizmu ukierunkowanej pomocy 
określającego role i obowiązki wszystkich 
stosownych podmiotów16;

10. odnotowuje, że wszystkie państwa 
członkowskie wdrożyły krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy oraz 
szeroki zakres instrumentów na rzecz 
współpracy transgranicznej, które mogą 
zapewniać wkład w ukierunkowanie 
pomocy dla ofiar handlu ludźmi; zwraca 
uwagę na wyzwania w obszarze 
koordynacji różnych podmiotów 
powiązane z wyzwaniami wynikającymi z 
ograniczonego zaufania ofiar, które 
negatywnie wpływają na skuteczne 
ukierunkowanie pomocy; podkreśla, że 
potrzebny jest dobrze funkcjonujący, 
spójny i skoordynowany krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy; 
podkreśla, że dobra współpraca między 
policją i organizacjami pozarządowymi nie 
może zastąpić pełnoprawnego krajowego 
mechanizmu ukierunkowanej pomocy 
określającego role i obowiązki wszystkich 
stosownych podmiotów16;

_________________ _________________
16 Zalecenia grupy ekspertów Rady Europy 
do spraw działań przeciwko handlowi 
ludźmi (GRETA) obejmują zapewnienie 
stosowania krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w odniesieniu do 
osób ubiegających się o azyl i osób 
zatrzymanych w związku z imigracją.

16 Zalecenia grupy ekspertów Rady Europy 
do spraw działań przeciwko handlowi 
ludźmi (GRETA) obejmują zapewnienie 
stosowania krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w odniesieniu do 
osób ubiegających się o azyl i osób 
zatrzymanych w związku z imigracją.

Or. en
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Poprawka 205
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że potrzebny jest 
spójny i skoordynowany krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy; 
podkreśla, że dobra współpraca między 
policją i organizacjami pozarządowymi nie 
może zastąpić pełnoprawnego krajowego 
mechanizmu ukierunkowanej pomocy 
określającego role i obowiązki wszystkich 
stosownych podmiotów16;

10. odnotowuje, że wszystkie państwa 
członkowskie wdrożyły krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy oraz 
szeroki zakres instrumentów współpracy 
transgranicznej, które mogą przyczynić się 
do świadczenia ukierunkowanej pomocy 
dla ofiar handlu ludźmi; zwraca uwagę na 
wyzwania w obszarze koordynacji różnych 
podmiotów powiązane z wyzwaniami 
wynikającymi z ograniczonego zaufania 
ofiar, które negatywnie wpływają na 
skuteczne ukierunkowanie pomocy; 
podkreśla, że potrzebny jest dobrze 
funkcjonujący krajowy mechanizm 
ukierunkowanej pomocy; podkreśla, że 
dobra współpraca między policją i 
organizacjami pozarządowymi nie może 
zastąpić pełnoprawnego krajowego 
mechanizmu ukierunkowanej pomocy 
określającego role i obowiązki wszystkich 
stosownych podmiotów16;

_________________ _________________
16 Zalecenia grupy ekspertów Rady Europy 
do spraw działań przeciwko handlowi 
ludźmi (GRETA) obejmują zapewnienie 
stosowania krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w odniesieniu do 
osób ubiegających się o azyl i osób 
zatrzymanych w związku z imigracją.

16 Zalecenia grupy ekspertów Rady Europy 
do spraw działań przeciwko handlowi 
ludźmi (GRETA) obejmują zapewnienie 
stosowania krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w odniesieniu do 
osób ubiegających się o azyl i osób 
zatrzymanych w związku z imigracją.

Or. en

Poprawka 206
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
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Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że potrzebny jest 
spójny i skoordynowany krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy; 
podkreśla, że dobra współpraca między 
policją i organizacjami pozarządowymi nie 
może zastąpić pełnoprawnego krajowego 
mechanizmu ukierunkowanej pomocy 
określającego role i obowiązki wszystkich 
stosownych podmiotów16;

10. odnotowuje, że wszystkie państwa 
członkowskie wdrożyły krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy oraz 
instrumenty współpracy transgranicznej, 
które mogą przyczynić się do 
ukierunkowania pomocy dla ofiar handlu 
ludźmi; zwraca uwagę na wyzwania w 
obszarze koordynacji różnych podmiotów 
oraz podkreśla, że potrzebny jest dobrze 
funkcjonujący, spójny, skoordynowany i 
wspierany finansowo krajowy mechanizm 
ukierunkowanej pomocy; podkreśla, że 
dobra współpraca między policją i 
organizacjami pozarządowymi nie może 
zastąpić pełnoprawnego krajowego 
mechanizmu ukierunkowanej pomocy 
określającego role i obowiązki wszystkich 
stosownych podmiotów16;

_________________ _________________
16 Zalecenia grupy ekspertów Rady Europy 
do spraw działań przeciwko handlowi 
ludźmi (GRETA) obejmują zapewnienie 
stosowania krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w odniesieniu do 
osób ubiegających się o azyl i osób 
zatrzymanych w związku z imigracją.

16 Zalecenia grupy ekspertów Rady Europy 
do spraw działań przeciwko handlowi 
ludźmi (GRETA) obejmują zapewnienie 
stosowania krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w odniesieniu do 
osób ubiegających się o azyl i osób 
zatrzymanych w związku z imigracją.

Or. en

Poprawka 207
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że potrzebny jest 
spójny i skoordynowany krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy; 
podkreśla, że dobra współpraca między 

10. zwraca uwagę, że potrzebny jest 
spójny i skoordynowany krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy; 
podkreśla, że dobra współpraca między 
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policją i organizacjami pozarządowymi nie 
może zastąpić pełnoprawnego krajowego 
mechanizmu ukierunkowanej pomocy 
określającego role i obowiązki wszystkich 
stosownych podmiotów16;

policją i organizacjami pozarządowymi nie 
może zastąpić pełnoprawnego krajowego 
mechanizmu ukierunkowanej pomocy 
określającego role i obowiązki wszystkich 
stosownych podmiotów16; zachęca 
państwa członkowskie do ustanowienia 
krajowych ośrodków specjalizujących się 
we wspieraniu i przyjmowaniu ofiar 
handlu ludźmi oraz do ułatwiania 
bezpośredniej i wydajnej współpracy 
transgranicznej między tymi ośrodkami, a 
także między organami ścigania;

_________________ _________________
16 Zalecenia grupy ekspertów Rady Europy 
do spraw działań przeciwko handlowi 
ludźmi (GRETA) obejmują zapewnienie 
stosowania krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w odniesieniu do 
osób ubiegających się o azyl i osób 
zatrzymanych w związku z imigracją.

16 Zalecenia grupy ekspertów Rady Europy 
do spraw działań przeciwko handlowi 
ludźmi (GRETA) obejmują zapewnienie 
stosowania krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w odniesieniu do 
osób ubiegających się o azyl i osób 
zatrzymanych w związku z imigracją.

Or. en

Poprawka 208
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że potrzebny jest 
spójny i skoordynowany krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy; 
podkreśla, że dobra współpraca między 
policją i organizacjami pozarządowymi nie 
może zastąpić pełnoprawnego krajowego 
mechanizmu ukierunkowanej pomocy 
określającego role i obowiązki wszystkich 
stosownych podmiotów16;

10. zwraca uwagę, że potrzebny jest 
spójny i skoordynowany krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy; 
podkreśla, że dobra współpraca między 
policją i organizacjami pozarządowymi 
powinna uzupełniać pełnoprawny krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy 
określający role i obowiązki wszystkich 
stosownych podmiotów16 w taki sposób, 
aby zapewnić ochronę i promowanie praw 
podstawowych ofiar handlu ludźmi;

_________________ _________________
16 Zalecenia grupy ekspertów Rady Europy 
do spraw działań przeciwko handlowi 

16 Zalecenia grupy ekspertów Rady Europy 
do spraw działań przeciwko handlowi 
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ludźmi (GRETA) obejmują zapewnienie 
stosowania krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w odniesieniu do 
osób ubiegających się o azyl i osób 
zatrzymanych w związku z imigracją.

ludźmi (GRETA) obejmują zapewnienie 
stosowania krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w odniesieniu do 
osób ubiegających się o azyl i osób 
zatrzymanych w związku z imigracją.

Or. en

Poprawka 209
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że potrzebny jest 
spójny i skoordynowany krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy; 
podkreśla, że dobra współpraca między 
policją i organizacjami pozarządowymi nie 
może zastąpić pełnoprawnego krajowego 
mechanizmu ukierunkowanej pomocy 
określającego role i obowiązki wszystkich 
stosownych podmiotów16;

10. zwraca uwagę, że potrzebny jest 
spójny i skoordynowany transgranicznie 
krajowy mechanizm ukierunkowanej 
pomocy; podkreśla, że dobra współpraca 
między policją i organizacjami 
pozarządowymi nie może zastąpić 
pełnoprawnego krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy określającego role 
i obowiązki wszystkich stosownych 
podmiotów16;

_________________ _________________
16 Zalecenia grupy ekspertów Rady Europy 
do spraw działań przeciwko handlowi 
ludźmi (GRETA) obejmują zapewnienie 
stosowania krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w odniesieniu do 
osób ubiegających się o azyl i osób 
zatrzymanych w związku z imigracją.

16 Zalecenia grupy ekspertów Rady Europy 
do spraw działań przeciwko handlowi 
ludźmi (GRETA) obejmują zapewnienie 
stosowania krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w odniesieniu do 
osób ubiegających się o azyl i osób 
zatrzymanych w związku z imigracją.

Or. en

Poprawka 210
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę, że potrzebny jest 
spójny i skoordynowany krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy; 
podkreśla, że dobra współpraca między 
policją i organizacjami pozarządowymi 
nie może zastąpić pełnoprawnego 
krajowego mechanizmu ukierunkowanej 
pomocy określającego role i obowiązki 
wszystkich stosownych podmiotów16;

10. zwraca uwagę, że potrzebny jest 
spójny i skoordynowany krajowy 
mechanizm ukierunkowanej pomocy; 
podkreśla, że działania policji nie mogą 
być zastąpione pracami organizacji 
pozarządowych i nie mogą zastąpić 
pełnoprawnego krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy określającego role 
i obowiązki wszystkich stosownych 
podmiotów16;

_________________ _________________
16 Zalecenia grupy ekspertów Rady Europy 
do spraw działań przeciwko handlowi 
ludźmi (GRETA) obejmują zapewnienie 
stosowania krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w odniesieniu do 
osób ubiegających się o azyl i osób 
zatrzymanych w związku z imigracją.

16 Zalecenia grupy ekspertów Rady Europy 
do spraw działań przeciwko handlowi 
ludźmi (GRETA) obejmują zapewnienie 
stosowania krajowego mechanizmu 
ukierunkowanej pomocy w odniesieniu do 
osób ubiegających się o azyl i osób 
zatrzymanych w związku z imigracją.

Or. sk

Poprawka 211
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję, aby monitorowała 
i oceniała sytuację w obszarze 
odszkodowań dla ofiar w państwach 
członkowskich pod względem dostępności, 
egzekwowania i faktycznych płatności, a 
także by przedstawiła konkretne środki 
zapewniające lepszy dostęp do 
odszkodowań;

skreśla się

Or. es

Poprawka 212
Malin Björk
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję, aby monitorowała 
i oceniała sytuację w obszarze 
odszkodowań dla ofiar w państwach 
członkowskich pod względem dostępności, 
egzekwowania i faktycznych płatności, a 
także by przedstawiła konkretne środki 
zapewniające lepszy dostęp do 
odszkodowań;

11. wzywa Komisję, aby monitorowała 
i oceniała sytuację w obszarze 
odszkodowań dla ofiar w państwach 
członkowskich pod względem dostępności, 
egzekwowania i faktycznych płatności, a 
także by przedstawiła konkretne środki 
zapewniające lepszy i szybszy dostęp do 
odszkodowań we wszystkich państwach 
członkowskich, a także lepsze informacje i 
wsparcie na rzecz ofiar w celu uzyskania 
odszkodowania w innym państwie 
członkowskim; podkreśla w tym względzie 
znaczenie udzielania ofiarom bezpłatnej 
pomocy prawnej we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 213
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję, aby monitorowała 
i oceniała sytuację w obszarze 
odszkodowań dla ofiar w państwach 
członkowskich pod względem dostępności, 
egzekwowania i faktycznych płatności, a 
także by przedstawiła konkretne środki 
zapewniające lepszy dostęp do 
odszkodowań;

11. wzywa Komisję, aby monitorowała 
i oceniała sytuację w obszarze 
odszkodowań dla ofiar w państwach 
członkowskich pod względem dostępności, 
egzekwowania i faktycznych płatności, a 
także by przedstawiła konkretne środki 
zapewniające lepszy dostęp do 
odszkodowań, bez uszczerbku dla innych 
form zadośćuczynienia;

Or. en

Poprawka 214
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Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję, aby monitorowała 
i oceniała sytuację w obszarze 
odszkodowań dla ofiar w państwach 
członkowskich pod względem dostępności, 
egzekwowania i faktycznych płatności, a 
także by przedstawiła konkretne środki 
zapewniające lepszy dostęp do 
odszkodowań;

11. wzywa Komisję, aby monitorowała 
i oceniała sytuację w obszarze 
odszkodowań dla ofiar w państwach 
członkowskich i w ujęciu transgranicznym 
pod względem dostępności, egzekwowania 
i faktycznych płatności, a także by 
przedstawiła konkretne środki 
zapewniające lepszy dostęp do 
odszkodowań;

Or. en

Poprawka 215
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję, aby monitorowała 
i oceniała sytuację w obszarze 
odszkodowań dla ofiar w państwach 
członkowskich pod względem dostępności, 
egzekwowania i faktycznych płatności, a 
także by przedstawiła konkretne środki 
zapewniające lepszy dostęp do 
odszkodowań;

11. wzywa Komisję, aby monitorowała 
i oceniała sytuację w obszarze 
odszkodowań dla ofiar w państwach 
członkowskich i w ujęciu transgranicznym 
pod względem dostępności, egzekwowania 
i faktycznych płatności, a także by 
przedstawiła konkretne środki 
zapewniające dostęp do odszkodowań;

Or. en

Poprawka 216
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję, aby monitorowała 
i oceniała sytuację w obszarze 
odszkodowań dla ofiar w państwach 
członkowskich pod względem dostępności, 
egzekwowania i faktycznych płatności, a 
także by przedstawiła konkretne środki 
zapewniające lepszy dostęp do 
odszkodowań;

11. wzywa Komisję, aby monitorowała 
i oceniała sytuację w obszarze 
odszkodowań dla ofiar w państwach 
członkowskich pod względem dostępności, 
egzekwowania i faktycznych płatności, a 
także by przedstawiła konkretne środki w 
celu wyeliminowania niedociągnięć;

Or. en

Poprawka 217
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wskazuje, że we wszystkich trzech 
sprawozdaniach z postępów Komisji 
zwrócono uwagę na narażenie 
społeczności romskich, zwłaszcza kobiet i 
dzieci, na wszystkie formy handlu ludźmi i 
wykorzystywania; wskazuje, że szacowana 
reprezentacja Romów wśród ofiar handlu 
ludźmi w szeregu państw Europy 
Wschodniej według badania 
finansowanego w ramach programu 
Dafne III1a była kilka razy większa niż 
odsetek Romów w całej populacji; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
opracowania specjalnych środków 
zwalczających handel ludźmi w ramach 
krajowych strategii integracji Romów na 
lata 2020–2030; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do gromadzenia danych 
statystycznych na temat ofiar handlu 
ludźmi w oparciu o pochodzenie etniczne;
_________________
1a „Breaking the Silence” („Przełamując 
milczenie”), sprawozdanie Europejskiego 
Centrum Praw Romów oraz People in 
Need 
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file://ep.parl.union.eu/MEP/UserData/04/
ivirag/Desktop/REPORT%20-
%20Breaking%20the%20Silence.pdf 

Or. en

Poprawka 218
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wyraża zaniepokojenie, że ofiary 
handlu ludźmi często nie są odpowiednio 
informowane o swoich prawach, pomocy i 
środkach wsparcia, jakie są dla nich 
dostępne; podkreśla znaczenie 
zapewnienia jasnych i spójnych 
informacji dla ofiar i urzędników 
pierwszej linii mających z nimi kontakt, 
organów egzekwowania prawa, organów 
sądowych, funkcjonariuszy policji oraz 
pracowników opieki społecznej, w tym 
informacji na temat prawa do pomocy w 
nagłych wypadkach oraz do leczenia i 
opieki zdrowotnej, zezwoleń na pobyt, 
praw do zatrudnienia, dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości oraz do 
adwokata, możliwości dochodzenia 
roszczeń oraz szczególnych praw dzieci; 
podkreśla, że dyskryminacja w dostępie do 
usług nie może mieć miejsca;

Or. en

Poprawka 219
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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11a. wyraża zaniepokojenie, że ofiary 
handlu ludźmi często nie są odpowiednio 
informowane o swoich prawach, pomocy i 
środkach wsparcia, jakie są dla nich 
dostępne; podkreśla znaczenie 
zapewnienia jasnych i spójnych 
informacji dla ofiar i urzędników 
pierwszej linii mających z nimi kontakt, 
organów egzekwowania prawa, organów 
sądowych, funkcjonariuszy policji oraz 
pracowników opieki społecznej, w tym 
informacji na temat prawa do pomocy w 
nagłych wypadkach oraz do leczenia i 
opieki zdrowotnej, zezwoleń na pobyt, 
praw do zatrudnienia, dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości oraz do 
adwokata, możliwości dochodzenia 
roszczeń oraz szczególnych praw dzieci; 
podkreśla, że dyskryminacja w dostępie do 
usług nie może mieć miejsca;

Or. en

Poprawka 220
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, 
Caterina Chinnici, Petar Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, 
Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, 
Karen Melchior, Evin Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. apeluje do państw członkowskich o 
zapewnienie ofiarom handlu ludźmi 
świadczenia usług i wsparcia z 
uwzględnieniem aspektu płci 
dostosowanych do ich potrzeb i 
uwzględniających wszelkie potrzeby, które 
mogą być specyficzne dla formy handlu 
ludźmi, na jaką ofiary te były narażone; 
wzywa państwa członkowskie do 
uwzględnienia potrzeb osób LGBTI, gdyż 
są one bardzo narażone na handel ludźmi 
z powodu łącznych skutków różnego 
rodzaju dyskryminacji ze względu na 
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orientację seksualną i tożsamość płciową;

Or. en

Poprawka 221
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wczesna identyfikacja jest ważna i 
powinna należycie uwzględniać specyfikę 
sektorów i grup wysokiego ryzyka takich 
jak kobiety i dziewczęta będące ofiarami 
dzięki odpowiedniemu informowaniu, 
szkoleniom i wiedzy eksperckiej 
zaangażowanych urzędników;

Or. en

Poprawka 222
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla skuteczność programów 
szerzenia wiedzy mających na celu 
uświadamianie konsumentów, by 
wybierali oni produkty oferowane przez 
korporacje, które zapewniają łańcuch 
dostaw pozbawiony niewolnictwa, jednak 
zauważa, że takie działanie samo w sobie 
nie jest wystarczające, by ograniczyć popyt 
na handel ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia bardziej 
aktywnych działań zapobiegawczych, 
takich jak kampanie informacyjne i 
podnoszące świadomość, szkolenia, w tym 
skierowane przede wszystkim do 
mężczyzn, ukierunkowane warsztaty z 
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osobami szczególnie wrażliwymi oraz 
działania edukacyjne w szkołach, w tym 
promowanie równouprawnienia i 
zwalczanie stereotypów dotyczących płci 
oraz przemocy ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 223
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. domaga się nowego wniosku 
ustawodawczego szczególnie 
ukierunkowanego na wykorzystywanie 
seksualne, gdyż stanowi ono ważną część 
handlu ludźmi, której cechy i potrzeby 
należy uwzględnić osobno;

Or. en

Poprawka 224
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. przypomina, że organizacje 
pozarządowe i osoby pracujące na rzecz 
ochrony ofiar handlu ludźmi i niesienia 
im pomocy nie powinny być pociągane do 
odpowiedzialności za przestępstwo;

Or. en

Poprawka 225
Alice Kuhnke
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. podkreśla skuteczność programów 
szerzenia wiedzy mających na celu 
uświadamianie konsumentów, by 
wybierali oni produkty oferowane przez 
korporacje, które zapewniają łańcuch 
dostaw pozbawiony niewolnictwa, jednak 
zauważa, że takie działanie samo w sobie 
nie jest wystarczające, by ograniczyć popyt 
na handel ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia bardziej 
aktywnych działań zapobiegawczych, 
takich jak kampanie informacyjne i 
podnoszące świadomość, szkolenia, w tym 
skierowane przede wszystkim do 
mężczyzn, ukierunkowane warsztaty z 
osobami szczególnie wrażliwymi oraz 
działania edukacyjne w szkołach, w tym 
promowanie równouprawnienia i 
zwalczanie stereotypów dotyczących płci 
oraz przemocy ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 226
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. podkreśla znaczenie ustanowienia 
przez państwa członkowskie dodatkowych 
mechanizmów pomocy i wsparcia na rzecz 
ofiar, w związku z czym domaga się 
podejścia uwzględniającego aspekt płci do 
minimalnych norm przewidzianych w 
dyrektywie w sprawie wsparcia i ochrony 
ofiar;

Or. en
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Poprawka 227
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Handel ludźmi jako przestępstwo 
uwarunkowane płcią i walka z handlem 
ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego

Handel ludźmi i walka z handlem ludźmi w 
celu wykorzystywania seksualnego

Or. es

Poprawka 228
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Handel ludźmi jako przestępstwo 
uwarunkowane płcią i walka z handlem 
ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego

Handel ludźmi jako przestępstwo i walka z 
handlem ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego

Or. sk

Poprawka 229
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęstszą formą 
handlu ludźmi w UE od 2008 r., jako że 60 
% ofiar jest przedmiotem handlu w celu 
wykorzystywania seksualnego; zauważa, 
że ponad 90 % ofiar to kobiety i 

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęstszą formą 
handlu ludźmi w UE od 2008 r.;
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dziewczęta, a ponad 70 % handlarzy 
ludźmi to mężczyźni;

Or. es

Poprawka 230
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęstszą formą 
handlu ludźmi w UE od 2008 r., jako że 60 
% ofiar jest przedmiotem handlu w celu 
wykorzystywania seksualnego; zauważa, 
że ponad 90 % ofiar to kobiety i 
dziewczęta, a ponad 70 % handlarzy 
ludźmi to mężczyźni;

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęstszą formą 
handlu ludźmi w UE od 2008 r., jako że 60 
% ofiar jest przedmiotem handlu w celu 
wykorzystywania seksualnego; zauważa, 
że ponad 90 % ofiar to kobiety i 
dziewczęta, a ponad 70 % handlarzy 
ludźmi to mężczyźni; podkreśla również, 
że znaczna część sprawców posiada 
obywatelstwo państw spoza Europy;

Or. fr

Poprawka 231
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęstszą formą 
handlu ludźmi w UE od 2008 r., jako że 60 
% ofiar jest przedmiotem handlu w celu 
wykorzystywania seksualnego; zauważa, 
że ponad 90 % ofiar to kobiety i 
dziewczęta, a ponad 70 % handlarzy 
ludźmi to mężczyźni;

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęstszą formą 
handlu ludźmi w UE od 2008 r., jako że 60 
% ofiar jest przedmiotem handlu w celu 
wykorzystywania seksualnego; zauważa, 
że ponad 90 % ofiar to kobiety i 
dziewczęta, a ponad 70 % handlarzy 
ludźmi to mężczyźni, co odzwierciedla 
układ sił w naszych społeczeństwach;
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Or. en

Poprawka 232
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęstszą formą 
handlu ludźmi w UE od 2008 r., jako że 60 
% ofiar jest przedmiotem handlu w celu 
wykorzystywania seksualnego; zauważa, 
że ponad 90 % ofiar to kobiety i 
dziewczęta, a ponad 70 % handlarzy 
ludźmi to mężczyźni;

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęstszą formą 
handlu ludźmi w UE od 2008 r., jako że 
według najnowszych dostępnych danych 
60 % ofiar jest przedmiotem handlu w celu 
wykorzystywania seksualnego; zauważa, 
że ponad 90 % ofiar to kobiety i 
dziewczęta, a ponad 70 % handlarzy 
ludźmi to mężczyźni;

Or. en

Poprawka 233
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęstszą formą 
handlu ludźmi w UE od 2008 r., jako że 60 
% ofiar jest przedmiotem handlu w celu 
wykorzystywania seksualnego; zauważa, 
że ponad 90 % ofiar to kobiety i 
dziewczęta, a ponad 70 % handlarzy 
ludźmi to mężczyźni;

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęstszą formą 
handlu ludźmi w UE od 2008 r., jako że 
według danych od 60 % do 69 % ofiar jest 
przedmiotem handlu w celu 
wykorzystywania seksualnego; zauważa, 
że ponad 90 % ofiar to kobiety i 
dziewczęta, a ponad 70 % handlarzy 
ludźmi to mężczyźni;

Or. en

Poprawka 234
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Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęstszą formą 
handlu ludźmi w UE od 2008 r., jako że 60 
% ofiar jest przedmiotem handlu w celu 
wykorzystywania seksualnego; zauważa, 
że ponad 90 % ofiar to kobiety i 
dziewczęta, a ponad 70 % handlarzy 
ludźmi to mężczyźni;

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęstszą formą 
handlu ludźmi w UE od 2008 r., jako że od 
60 % do 69 % ofiar jest przedmiotem 
handlu w celu wykorzystywania 
seksualnego; zauważa, że od 90 % do 96 % 
ofiar to kobiety i dziewczęta, a ponad 70 % 
handlarzy ludźmi to mężczyźni;

Or. en

Poprawka 235
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęstszą formą 
handlu ludźmi w UE od 2008 r., jako że 60 
% ofiar jest przedmiotem handlu w celu 
wykorzystywania seksualnego; zauważa, 
że ponad 90 % ofiar to kobiety i 
dziewczęta, a ponad 70 % handlarzy 
ludźmi to mężczyźni;

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęściej zgłaszaną 
formą handlu ludźmi w UE od 2008 r., 
jako że 60 % ofiar jest przedmiotem handlu 
w celu wykorzystywania seksualnego; 
zauważa, że ponad 90 % ofiar to kobiety i 
dziewczęta, a ponad 70 % handlarzy 
ludźmi to mężczyźni;

Or. en

Poprawka 236
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka
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12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęstszą formą 
handlu ludźmi w UE od 2008 r., jako że 60 
% ofiar jest przedmiotem handlu w celu 
wykorzystywania seksualnego; zauważa, 
że ponad 90 % ofiar to kobiety i 
dziewczęta, a ponad 70 % handlarzy 
ludźmi to mężczyźni;

12. podkreśla, że wykorzystywanie 
seksualne pozostaje najczęściej zgłaszaną 
formą handlu ludźmi w UE od 2008 r., 
jako że 60 % ofiar jest przedmiotem handlu 
w celu wykorzystywania seksualnego; 
zauważa, że ponad 90 % ofiar to kobiety i 
dziewczęta, a ponad 70 % handlarzy 
ludźmi to mężczyźni;

Or. en

Poprawka 237
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zauważa, że pomimo ostatnich 
sprawozdań dotyczących siatek 
przestępczych prowadzących handel 
ludźmi w UE do celów wyzysku 
pracowników, przymusowych małżeństw 
dla pozoru i w niektórych przypadkach 
oszustw zasiłkowych, brak jest 
odpowiednich danych, ustawodawstwa i 
dostępu do usług wsparcia dla ofiar tych 
form wykorzystywania;

Or. en

Poprawka 238
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami 

skreśla się
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handlu ludźmi; zaleca, aby Komisja w 
większym stopniu brała pod uwagę aspekt 
płci podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

Or. es

Poprawka 239
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami 
handlu ludźmi; zaleca, aby Komisja w 
większym stopniu brała pod uwagę aspekt 
płci podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet;

Or. sk

Poprawka 240
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami handlu 
ludźmi; zaleca, aby Komisja w większym 
stopniu brała pod uwagę aspekt płci 
podczas monitorowania wdrażania 

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w 
ramach zwalczania handlu ludźmi, w 
szczególności w drodze kampanii 
edukacyjnych, informacyjnych i 
zwiększających świadomość, 



AM\1218038PL.docx 123/169 PE660.289v01-00

PL

unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

uzupełnionych wymianą najlepszych 
praktyk; zaleca, aby Komisja w większym 
stopniu brała pod uwagę aspekt płci 
podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 241
Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami 
handlu ludźmi; zaleca, aby Komisja w 
większym stopniu brała pod uwagę aspekt 
płci podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać nierówności gospodarcze i brak 
możliwości ekonomicznych będące 
podstawowymi przyczynami handlu 
ludźmi;

Or. en

Poprawka 242
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami 
handlu ludźmi; zaleca, aby Komisja w 
większym stopniu brała pod uwagę aspekt 

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami 
handlu ludźmi, jako że handel kobietami i 
dziewczętami pozostaje strukturalną 
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płci podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

formą przemocy uwarunkowanej płcią; 
zaleca, aby Komisja w większym stopniu 
brała pod uwagę aspekt płci podczas 
monitorowania wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących zwalczania handlu 
ludźmi;

Or. en

Poprawka 243
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami 
handlu ludźmi; zaleca, aby Komisja w 
większym stopniu brała pod uwagę aspekt 
płci podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami 
handlu ludźmi, w tym społeczną 
akceptację wykorzystywania seksualnego; 
zaleca, aby Komisja w większym stopniu 
brała pod uwagę aspekt płci podczas 
monitorowania wdrażania unijnych 
przepisów dotyczących zwalczania handlu 
ludźmi;

Or. en

Poprawka 244
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami 

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc uwarunkowaną płcią, w 
tym przemoc wobec kobiet oraz różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn będące 
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handlu ludźmi; zaleca, aby Komisja w 
większym stopniu brała pod uwagę aspekt 
płci podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

podstawowymi przyczynami handlu 
ludźmi; zaleca, aby Komisja w większym 
stopniu brała pod uwagę aspekt płci 
podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 245
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami 
handlu ludźmi; zaleca, aby Komisja w 
większym stopniu brała pod uwagę aspekt 
płci podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

13. wzywa w związku z tym państwa 
członkowskie do przyjęcia konkretnych 
środków, aby zwalczać przemoc wobec 
kobiet, strukturalne różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn oraz stereotypy płci 
będące podstawowymi przyczynami 
handlu ludźmi; zaleca, aby Komisja w 
większym stopniu brała pod uwagę aspekt 
płci podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 246
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków i 
ściślejszego monitorowania przypadków, 
aby zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
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będące podstawowymi przyczynami 
handlu ludźmi; zaleca, aby Komisja w 
większym stopniu brała pod uwagę aspekt 
płci podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami 
handlu ludźmi; zaleca, aby Komisja w 
większym stopniu brała pod uwagę aspekt 
płci podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

Or. ro

Poprawka 247
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami 
handlu ludźmi; zaleca, aby Komisja w 
większym stopniu brała pod uwagę aspekt 
płci podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc uwarunkowaną płcią i 
przemoc wobec kobiet oraz różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn będące 
podstawowymi przyczynami handlu 
ludźmi; zaleca, aby Komisja w większym 
stopniu brała pod uwagę aspekt płci 
podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 248
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami 

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami 
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handlu ludźmi; zaleca, aby Komisja w 
większym stopniu brała pod uwagę aspekt 
płci podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

handlu ludźmi; wzywa państwa 
członkowskie do uznawania zakupów do 
celów seksualnych za formę przemocy 
wobec kobiet i do kryminalizacji zakupów 
do celów seksualnych zgodnie ze 
szwedzkim modelem równości 
wprowadzonym w 1999 r.;

Or. en

Poprawka 249
Maria Grapini

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet oraz 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
będące podstawowymi przyczynami 
handlu ludźmi; zaleca, aby Komisja w 
większym stopniu brała pod uwagę aspekt 
płci podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

13. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków, aby 
zwalczać przemoc wobec kobiet i 
małoletnich oraz różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn będące podstawowymi 
przyczynami handlu ludźmi; zaleca, aby 
Komisja w większym stopniu brała pod 
uwagę aspekt płci podczas monitorowania 
wdrażania unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

Or. ro

Poprawka 250
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do przedstawienia 
nowego wniosku ustawodawczego w 
sprawie zapobiegania wykorzystywaniu 
seksualnemu i ścigania sprawców zgodnie 
z art. 83 ust. 1 TFUE, aby kompleksowo 
zająć się popytem na wszystkie formy 
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wykorzystywania seksualnego, a tym 
samym wspierać wyeliminowanie handlu 
ludźmi do celów wykorzystywania 
seksualnego;

Or. en

Poprawka 251
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że handel ludźmi jest 
stymulowany popytem, w związku z czym 
to na popycie należy skoncentrować 
wysiłki w zakresie zapobiegania i ścigania 
sprawców;

Or. en

Poprawka 252
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. zaleca, aby Komisja i państwa 
członkowskie w większym stopniu brały 
pod uwagę aspekt równouprawnienia płci 
podczas monitorowania wdrażania 
unijnych przepisów dotyczących 
zwalczania handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 253
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi 
zbadała, jak popyt na usługi seksualne 
napędza handel ludźmi, gdyż handlarze 
ludźmi zazwyczaj wysyłają swoje ofiary do 
krajów, w których prostytucja jest 
uregulowana i praktykowana zgodnie z 
prawem, a legalne otoczenie znacznie 
ułatwia handlarzom wykorzystywanie 
ofiar17; przypomina, że w niektórych 
państwach członkowskich UE, gdzie 
prostytucja jest legalna, podejrzani mogli 
wykorzystywać oprócz dorosłych ofiar 
także dzieci18;

14. wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi 
zbadała, jak popyt na usługi seksualne 
napędza handel ludźmi;

_________________
17 Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the 
EU” („Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 
lutego 2016 r.
18 Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Criminal networks involved in the 
trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU” („Siatki przestępcze 
zajmujące się handlem nieletnimi 
ofiarami i ich wykorzystywaniem w UE”) 
z dnia 18 października 2018 r.

Or. en

Poprawka 254
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi 
zbadała, jak popyt na usługi seksualne 
napędza handel ludźmi, gdyż handlarze 

14. wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi 
zbadała, jak popyt na usługi seksualne 
napędza handel ludźmi, gdyż handlarze 
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ludźmi zazwyczaj wysyłają swoje ofiary do 
krajów, w których prostytucja jest 
uregulowana i praktykowana zgodnie z 
prawem, a legalne otoczenie znacznie 
ułatwia handlarzom wykorzystywanie 
ofiar17; przypomina, że w niektórych 
państwach członkowskich UE, gdzie 
prostytucja jest legalna, podejrzani mogli 
wykorzystywać oprócz dorosłych ofiar 
także dzieci18;

ludźmi zazwyczaj wysyłają swoje ofiary do 
krajów, w których prostytucja jest 
uregulowana i praktykowana zgodnie z 
prawem, a legalne otoczenie znacznie 
ułatwia handlarzom wykorzystywanie 
ofiar17; podkreśla, że wykorzystywanie 
legalnych przedsiębiorstw jako przykrywki 
dla wyzysku stanowi częstą praktykę 
handlarzy ludźmi; przypomina, że w 
niektórych państwach członkowskich UE, 
gdzie prostytucja jest legalna, podejrzani 
mogli wykorzystywać oprócz dorosłych 
ofiar także dzieci18;

_________________ _________________
17 Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

17 Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

18 Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Criminal networks involved in the 
trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU” („Siatki przestępcze 
zajmujące się handlem nieletnimi ofiarami 
i ich wykorzystywaniem w UE”) z dnia 18 
października 2018 r.

18 Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Criminal networks involved in the 
trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU” („Siatki przestępcze 
zajmujące się handlem nieletnimi ofiarami 
i ich wykorzystywaniem w UE”) z dnia 18 
października 2018 r.

Or. en

Poprawka 255
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję, aby we współpracy 
z państwami członkowskimi zbadała, jak 
popyt na usługi seksualne napędza handel 
ludźmi, gdyż handlarze ludźmi zazwyczaj 
wysyłają swoje ofiary do krajów, w 
których prostytucja jest uregulowana i 
praktykowana zgodnie z prawem, a legalne 
otoczenie znacznie ułatwia handlarzom 
wykorzystywanie ofiar17; przypomina, że 
w niektórych państwach członkowskich 

14. wskazuje, że popyt na usługi 
seksualne napędza handel ludźmi, gdyż 
handlarze ludźmi zazwyczaj wysyłają 
swoje ofiary do krajów, w których 
prostytucja jest uregulowana i 
praktykowana zgodnie z prawem, a legalne 
otoczenie znacznie ułatwia handlarzom 
wykorzystywanie ofiar17; przypomina, że 
w niektórych państwach członkowskich 
UE, gdzie prostytucja jest legalna, 
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UE, gdzie prostytucja jest legalna, 
podejrzani mogli wykorzystywać oprócz 
dorosłych ofiar także dzieci18;

podejrzani mogli wykorzystywać oprócz 
dorosłych ofiar także dzieci18;

_________________ _________________
17 Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

17 Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

18 Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Criminal networks involved in the 
trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU” („Siatki przestępcze 
zajmujące się handlem nieletnimi ofiarami 
i ich wykorzystywaniem w UE”) z dnia 18 
października 2018 r.

18 Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Criminal networks involved in the 
trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU” („Siatki przestępcze 
zajmujące się handlem nieletnimi ofiarami 
i ich wykorzystywaniem w UE”) z dnia 18 
października 2018 r.

Or. en

Poprawka 256
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi 
zbadała, jak popyt na usługi seksualne 
napędza handel ludźmi, gdyż handlarze 
ludźmi zazwyczaj wysyłają swoje ofiary do 
krajów, w których prostytucja jest 
uregulowana i praktykowana zgodnie z 
prawem, a legalne otoczenie znacznie 
ułatwia handlarzom wykorzystywanie 
ofiar17; przypomina, że w niektórych 
państwach członkowskich UE, gdzie 
prostytucja jest legalna, podejrzani mogli 
wykorzystywać oprócz dorosłych ofiar 
także dzieci18;

14. wzywa Komisję, aby we 
współpracy z państwami członkowskimi 
zbadała, jak popyt na usługi seksualne i 
tanią siłę roboczą napędza handel ludźmi, 
gdyż handlarze ludźmi zazwyczaj wysyłają 
swoje ofiary do krajów, w których 
prostytucja jest uregulowana i 
praktykowana zgodnie z prawem, a legalne 
otoczenie znacznie ułatwia handlarzom 
wykorzystywanie ofiar17; przypomina, że 
w niektórych państwach członkowskich 
UE, gdzie prostytucja jest legalna, 
podejrzani mogli wykorzystywać oprócz 
dorosłych ofiar także dzieci18;

_________________ _________________
17 Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 

17 Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
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2016 r. 2016 r.
18 Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Criminal networks involved in the 
trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU” („Siatki przestępcze 
zajmujące się handlem nieletnimi ofiarami 
i ich wykorzystywaniem w UE”) z dnia 18 
października 2018 r.

18 Sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Criminal networks involved in the 
trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU” („Siatki przestępcze 
zajmujące się handlem nieletnimi ofiarami 
i ich wykorzystywaniem w UE”) z dnia 18 
października 2018 r.

Or. en

Poprawka 257
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że handel ludźmi 
napędzają wysokie zyski dla handlarzy 
oraz popyt, który stymuluje wszystkie 
formy wyzysku; przypomina, że państwa 
członkowskie mają prawny obowiązek 
osłabiania i ograniczania popytu, który 
stymuluje wszystkie formy wyzysku;

Or. en

Poprawka 258
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że handel ludźmi 
napędzają wysokie zyski dla handlarzy 
oraz popyt, który stymuluje wszystkie 
formy wyzysku; przypomina, że państwa 
członkowskie mają prawny obowiązek 
osłabiania i ograniczania popytu, który 
stymuluje wszystkie formy wyzysku;
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Or. en

Poprawka 259
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała zapobieganie handlowi ludźmi 
w celu wykorzystywania seksualnego, w 
tym poprzez przyjęcie środków i 
programów służących osłabieniu i 
ograniczeniu popytu, a także wzywa 
państwa członkowskie, by uznały 
korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi za 
przestępstwo w krajowym 
ustawodawstwie, zgodnie z zaleceniem 
zawartym w art. 8 dyrektywy w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
powtórzonym przez Komisję w 2018 r.19;

15. wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała zapobieganie handlowi ludźmi 
w celu wykorzystywania seksualnego i 
podjęła działania w tym względzie, w tym 
poprzez kampanie informacyjne i 
zwiększające świadomość, a także wzywa 
państwa członkowskie, by uznały 
korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi za 
przestępstwo w krajowym 
ustawodawstwie, zgodnie z zaleceniem 
zawartym w art. 8 dyrektywy w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
powtórzonym przez Komisję w 2018 r.19; 
wzywa państwa członkowskie do podjęcia 
ścisłej współpracy z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego 
zajmującymi się ofiarami handlu ludźmi;

_________________ _________________
19 Drugie sprawozdanie z postępów we 
wdrażaniu dyrektywy, COM(2018)0777, s. 
6.

19 Drugie sprawozdanie z postępów we 
wdrażaniu dyrektywy, COM(2018)0777, s. 
6.

Or. en

Poprawka 260
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała zapobieganie handlowi ludźmi 
w celu wykorzystywania seksualnego, w 

15. wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała zapobieganie handlowi ludźmi 
w celu wykorzystywania seksualnego, w 
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tym poprzez przyjęcie środków i 
programów służących osłabieniu i 
ograniczeniu popytu, a także wzywa 
państwa członkowskie, by uznały 
korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi za 
przestępstwo w krajowym 
ustawodawstwie, zgodnie z zaleceniem 
zawartym w art. 8 dyrektywy w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
powtórzonym przez Komisję w 2018 r.19;

tym poprzez przyjęcie środków i 
programów służących osłabieniu i 
ograniczeniu popytu, a także wzywa 
państwa członkowskie, by uznały 
korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi za 
przestępstwo w krajowym 
ustawodawstwie;

_________________
19 Drugie sprawozdanie z postępów we 
wdrażaniu dyrektywy, COM(2018)0777, s. 
6.

Or. es

Poprawka 261
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała zapobieganie handlowi ludźmi 
w celu wykorzystywania seksualnego, w 
tym poprzez przyjęcie środków i 
programów służących osłabieniu i 
ograniczeniu popytu, a także wzywa 
państwa członkowskie, by uznały 
korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi za 
przestępstwo w krajowym 
ustawodawstwie, zgodnie z zaleceniem 
zawartym w art. 8 dyrektywy w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
powtórzonym przez Komisję w 2018 r.19;

15. wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała zapobieganie handlowi ludźmi 
w celu wykorzystywania seksualnego, w 
tym poprzez przyjęcie środków i 
programów służących osłabieniu i 
ograniczeniu popytu, a także wzywa 
państwa członkowskie, by uznały 
korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi za 
przestępstwo w krajowym 
ustawodawstwie, zgodnie z zaleceniem 
zawartym w art. 8 dyrektywy w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
powtórzonym przez Komisję w 2018 r.19 
oraz przewidzianymi proporcjonalnymi 
sankcjami;

_________________ _________________
19 Drugie sprawozdanie z postępów we 
wdrażaniu dyrektywy, COM(2018)0777, s. 
6.

19 Drugie sprawozdanie z postępów we 
wdrażaniu dyrektywy, COM(2018)0777, s. 
6.
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Or. en

Poprawka 262
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała zapobieganie handlowi ludźmi 
w celu wykorzystywania seksualnego, w 
tym poprzez przyjęcie środków i 
programów służących osłabieniu i 
ograniczeniu popytu, a także wzywa 
państwa członkowskie, by uznały 
korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi za 
przestępstwo w krajowym 
ustawodawstwie, zgodnie z zaleceniem 
zawartym w art. 8 dyrektywy w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
powtórzonym przez Komisję w 2018 r.19;

15. wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała zapobieganie handlowi ludźmi 
w celu wykorzystywania seksualnego, w 
tym poprzez przyjęcie środków i 
programów służących osłabieniu i 
ograniczeniu popytu, a także wzywa 
państwa członkowskie, by uznały 
korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi i 
popyt na nie za przestępstwo w krajowym 
ustawodawstwie, zgodnie z zaleceniem 
zawartym w art. 8 dyrektywy w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
powtórzonym przez Komisję w 2018 r.19;

_________________ _________________
19 Drugie sprawozdanie z postępów we 
wdrażaniu dyrektywy, COM(2018)0777, s. 
6.

19 Drugie sprawozdanie z postępów we 
wdrażaniu dyrektywy, COM(2018)0777, s. 
6.

Or. en

Poprawka 263
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała zapobieganie handlowi ludźmi 
w celu wykorzystywania seksualnego, w 
tym poprzez przyjęcie środków i 
programów służących osłabieniu i 
ograniczeniu popytu, a także wzywa 
państwa członkowskie, by uznały 

15. wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała zapobieganie handlowi ludźmi 
w celu wykorzystywania seksualnego, w 
tym poprzez przyjęcie środków i 
programów służących osłabieniu i 
ograniczeniu pośrednictwa, a także wzywa 
państwa członkowskie, by uznały 
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korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi za 
przestępstwo w krajowym 
ustawodawstwie, zgodnie z zaleceniem 
zawartym w art. 8 dyrektywy w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
powtórzonym przez Komisję w 2018 r.19;

korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi za 
przestępstwo w krajowym 
ustawodawstwie, zgodnie z zaleceniem 
zawartym w art. 8 dyrektywy w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
powtórzonym przez Komisję w 2018 r.19;

_________________ _________________
19 Drugie sprawozdanie z postępów we 
wdrażaniu dyrektywy, COM(2018)0777, s. 
6.

19 Drugie sprawozdanie z postępów we 
wdrażaniu dyrektywy, COM(2018)0777, s. 
6.

Or. fr

Poprawka 264
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała zapobieganie handlowi ludźmi 
w celu wykorzystywania seksualnego, w 
tym poprzez przyjęcie środków i 
programów służących osłabieniu i 
ograniczeniu popytu, a także wzywa 
państwa członkowskie, by uznały 
korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi za 
przestępstwo w krajowym 
ustawodawstwie, zgodnie z zaleceniem 
zawartym w art. 8 dyrektywy w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
powtórzonym przez Komisję w 2018 r.19;

15. wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała zapobieganie handlowi ludźmi 
w celu wykorzystywania seksualnego, w 
tym poprzez przyjęcie środków i 
programów służących osłabieniu i 
ograniczeniu popytu, a także wzywa 
państwa członkowskie, by uznały 
korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi za 
przestępstwo w krajowym 
ustawodawstwie, zgodnie z zaleceniem 
zawartym w art. 18 dyrektywy w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
powtórzonym przez Komisję w 2018 r.19;

_________________ _________________
19 Drugie sprawozdanie z postępów we 
wdrażaniu dyrektywy, COM(2018)0777, s. 
6.

19 Drugie sprawozdanie z postępów we 
wdrażaniu dyrektywy, COM(2018)0777, s. 
6.

Or. en

Poprawka 265
Eugenia Rodríguez Palop
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała zapobieganie handlowi ludźmi 
w celu wykorzystywania seksualnego, w 
tym poprzez przyjęcie środków i 
programów służących osłabieniu i 
ograniczeniu popytu, a także wzywa 
państwa członkowskie, by uznały 
korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi za 
przestępstwo w krajowym 
ustawodawstwie, zgodnie z zaleceniem 
zawartym w art. 8 dyrektywy w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
powtórzonym przez Komisję w 2018 r.19;

15. wzywa Komisję, by priorytetowo 
traktowała zapobieganie handlowi ludźmi 
w celu wykorzystywania seksualnego, w 
tym poprzez przyjęcie środków i 
programów służących osłabieniu i 
ograniczeniu popytu, a także wzywa 
państwa członkowskie, by uznały 
korzystanie z usług ofiar handlu ludźmi za 
przestępstwo w krajowym 
ustawodawstwie, zgodnie z zaleceniem 
zawartym w art. 18 dyrektywy w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
powtórzonym przez Komisję w 2018 r.19;

_________________ _________________
19 Drugie sprawozdanie z postępów we 
wdrażaniu dyrektywy, COM(2018)0777, s. 
6.

19 Drugie sprawozdanie z postępów we 
wdrażaniu dyrektywy, COM(2018)0777, s. 
6.

Or. en

Poprawka 266
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do wdrożenia 
podejścia opartego na prawach człowieka 
do zapobiegania handlowi ludźmi, ze 
skupieniem się na prawach ofiar; zaleca, 
by Komisja i państwa członkowskie 
współpracowały ze społeczeństwem 
obywatelskim, aby zapewniać konieczne 
usługi i pomoc ofiarom handlu ludźmi bez 
osądzania i stygmatyzacji;

Or. en
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Poprawka 267
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
nowej procedury ustawodawczej w 
sprawie zapobiegania wykorzystywaniu 
seksualnemu i ścigania sprawców, aby 
wywiązać się z obowiązków wynikających 
z art. 83 ust. 1 TFUE;

Or. en

Poprawka 268
Loránt Vincze, Javier Zarzalejos, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, takich jak 
coraz częstsze wykorzystywanie dzieci i 
stosowanie metody „na loverboya” jako 
najczęstszego sposobu werbowania ofiar 
przy użyciu technologii internetowych;

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, takich jak 
coraz częstsze wykorzystywanie dzieci i 
stosowanie metody „na loverboya” jako 
najczęstszego sposobu werbowania ofiar 
przy użyciu technologii internetowych; 
zauważa, że coraz częstsze stosowanie 
technologii przez siatki przestępcze 
zaangażowane w handel ludźmi istotnie 
wpłynęło na zmianę ich tradycyjnych 
metod działania, w szczególności na 
niektórych etapach procesu handlu 
ludźmi;

Or. en
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Poprawka 269
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, takich jak 
coraz częstsze wykorzystywanie dzieci i 
stosowanie metody „na loverboya” jako 
najczęstszego sposobu werbowania ofiar 
przy użyciu technologii internetowych;

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, takich jak 
coraz częstsze wykorzystywanie dzieci i 
stosowanie metody „na loverboya” jako 
najczęstszego sposobu werbowania ofiar 
przy użyciu technologii internetowych; 
zauważa, że zwiększone wykorzystanie 
technologii przez grupy przestępcze 
odpowiedzialne za handel ludźmi znacznie 
zmieniło ich tradycyjny sposób działania;

Or. it

Poprawka 270
Rosa Estaràs Ferragut, Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, takich jak 
coraz częstsze wykorzystywanie dzieci i 
stosowanie metody „na loverboya” jako 
najczęstszego sposobu werbowania ofiar 
przy użyciu technologii internetowych;

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, takich jak 
coraz częstsze wykorzystywanie dzieci i na 
przykład stosowanie między innymi 
metody „na loverboya” jako najczęstszego 
sposobu werbowania ofiar przy użyciu 
technologii internetowych, dzięki 
rozwojowi umiejętności związanych z 
bezpieczeństwem w internecie i 
umiejętności korzystania z internetu, oraz 
stawianiu czoła temu wyzwaniu we 
współpracy z odpowiednimi podmiotami i 
sektorem prywatnym;
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Or. en

Poprawka 271
Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph 
Oetjen, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, takich jak 
coraz częstsze wykorzystywanie dzieci i 
stosowanie metody „na loverboya” jako 
najczęstszego sposobu werbowania ofiar 
przy użyciu technologii internetowych;

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, takich jak 
coraz częstsze wykorzystywanie dzieci i 
stosowanie metody „na loverboya” jako 
najczęstszego sposobu werbowania ofiar 
przy użyciu technologii internetowych; 
zauważa, że coraz częstsze zastosowanie 
technologii internetowych przez siatki 
przestępcze zaangażowane w handel 
ludźmi istotnie wpłynęło na zmianę ich 
tradycyjnych metod działania;

Or. en

Poprawka 272
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, takich jak 
coraz częstsze wykorzystywanie dzieci i 
stosowanie metody „na loverboya” jako 
najczęstszego sposobu werbowania ofiar 
przy użyciu technologii internetowych;

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, takich jak 
coraz częstsze wykorzystywanie dzieci i 
kobiet oraz stosowanie metody „na 
loverboya” jako najczęstszego sposobu 
przyciągania i zapewniania uległości ofiar 
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przy użyciu technologii internetowych;

Or. en

Poprawka 273
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, takich jak 
coraz częstsze wykorzystywanie dzieci i 
stosowanie metody „na loverboya” jako 
najczęstszego sposobu werbowania ofiar 
przy użyciu technologii internetowych;

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach wszystkich form handlu 
ludźmi, w tym w celu wykorzystywania 
seksualnego, takich jak coraz częstsze 
wykorzystywanie dzieci i stosowanie 
metody „na loverboya” i innych częstych 
sposobów werbowania ofiar przy użyciu 
technologii internetowych;

Or. en

Poprawka 274
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, takich jak 
coraz częstsze wykorzystywanie dzieci i 
stosowanie metody „na loverboya” jako 
najczęstszego sposobu werbowania ofiar 
przy użyciu technologii internetowych;

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach wszystkich form handlu 
ludźmi, w tym w celu wykorzystywania 
seksualnego, takich jak coraz częstsze 
wykorzystywanie dzieci i stosowanie 
metody „na loverboya” i innych częstych 
sposobów werbowania ofiar przy użyciu 
technologii internetowych;

Or. en
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Poprawka 275
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, takich jak 
coraz częstsze wykorzystywanie dzieci i 
stosowanie metody „na loverboya” jako 
najczęstszego sposobu werbowania ofiar 
przy użyciu technologii internetowych;

16. wzywa państwa członkowskie, by 
skoncentrowały się na powtarzających się i 
nowych modelach handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, takich jak 
coraz częstsze wykorzystywanie dzieci, i 
najczęstszych sposobach werbowania ofiar 
przy użyciu technologii internetowych;

Or. en

Poprawka 276
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wyraża zaniepokojenie rozwojem 
sieci pedofilskich lub sieci handlu 
kobietami działających w ramach gangów 
skupiających osoby należące do tej samej 
społeczności, czego przykładem są 
skandale związane ze zbiorowymi 
gwałtami w Telford, Rotherham i Oulu; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zlikwidowania tych sieci i wydalenia z ich 
terytoriów zagranicznych przestępców po 
odbyciu przez nich kary;

Or. fr

Poprawka 277
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
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Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia współpracy z 
właścicielami stron internetowych i 
spółkami informatycznymi, aby 
opracować mechanizm monitorowania i 
blokowania stron pornograficznych lub 
stron zawierających treści pornograficzne 
i ich właścicieli, a także użytkowników 
szukających kontaktów z małoletnimi;

Or. ro

Poprawka 278
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały usługi 
specjalistyczne świadczone przez 
schroniska dla kobiet i inne organizacje, 
zapewniając im wiedzę ekspercką w 
obszarze pracy z kobietami zajmującymi 
się prostytucją i ofiarami handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 279
Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do prowadzenia regularnych 
kampanii informacyjnych i edukacyjnych 
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dla młodych osób dotyczących 
bezpiecznego korzystania z technologii 
internetowych oraz rozpoznawania metod 
stosowanych do werbowania ofiar 
wykorzystywania seksualnego w 
internecie;

Or. ro

Poprawka 280
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna 
i zawodowa czy usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego;

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla wszystkich urzędników 
zajmujących się przypadkami handlu 
ludźmi, dochodzeniami i potencjalnymi 
ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, środki wsparcia 
psychologicznego, godne możliwości 
ponownej integracji społecznej i 
zawodowej lub dostęp do usług w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz powiązanych praw; podkreśla w tym 
względzie także znaczenie programów 
uświadamiających dla ogółu 
społeczeństwa, aby identyfikować i 
chronić potencjalne ofiary;

Or. en

Poprawka 281
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Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna 
i zawodowa czy usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego;

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla wszystkich 
urzędników zajmujących się przypadkami 
handlu ludźmi, dochodzeniami i 
potencjalnymi ofiarami, aby usprawnić 
wczesną identyfikację osób mogących być 
ofiarami handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, i zachęca 
państwa członkowskie do przyjęcia 
środków wspierających ofiary, takich jak 
programy pomocowe, realistyczne 
możliwości ponownej integracji społecznej 
i zawodowej oraz kompleksowe usługi w 
zakresie zdrowia seksualnego;

Or. en

Poprawka 282
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna i 
zawodowa czy usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego;

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna i 
zawodowa czy usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego, z zaangażowaniem 
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społeczeństwa obywatelskiego, partnerów 
społecznych i sektora prywatnego, z 
ukierunkowaniem na szkody 
uwzględniające aspekt płci;

Or. en

Poprawka 283
Christine Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić 
wczesną identyfikację osób będących 
ofiarami handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, i zachęca 
państwa członkowskie do przyjęcia 
środków wspierających ofiary, takich jak 
programy pomocowe, ponowna integracja 
społeczna i zawodowa czy usługi w 
zakresie zdrowia seksualnego;

17. podkreśla, jak ważna jest wczesna 
identyfikacja osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna i 
zawodowa;

Or. en

Poprawka 284
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
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handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna i 
zawodowa czy usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego;

handlu ludźmi w celu przymusowej pracy 
lub usług, w tym wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna i 
zawodowa czy usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego, edukacja i dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 285
Ernest Urtasun

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna i 
zawodowa czy usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego;

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu pracy przymusowej i 
wykorzystywania seksualnego, i zachęca 
państwa członkowskie do przyjęcia 
środków wspierających ofiary, takich jak 
programy pomocowe, ponowna integracja 
społeczna i zawodowa, edukacja czy 
usługi w zakresie zdrowia seksualnego;

Or. en

Poprawka 286
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, jak ważne jest 17. podkreśla, jak ważne jest 
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zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna i 
zawodowa czy usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego;

zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna i 
zawodowa oraz kompleksowe usługi w 
zakresie zdrowia seksualnego;

Or. en

Poprawka 287
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna i 
zawodowa czy usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego;

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i sytuację 
dzieci oraz przeznaczonych dla 
urzędników mających kontakt z ofiarami, 
aby usprawnić wczesną identyfikację osób 
będących ofiarami handlu ludźmi w celu 
wykorzystywania seksualnego, i zachęca 
państwa członkowskie do przyjęcia 
środków wspierających ofiary, takich jak 
programy pomocowe, ponowna integracja 
społeczna i zawodowa czy usługi w 
zakresie zdrowia seksualnego;

Or. en

Poprawka 288
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna i 
zawodowa czy usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego;

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna i 
zawodowa czy usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego;

Or. sk

Poprawka 289
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych 
uwzględniających aspekt płci i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna i 
zawodowa czy usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego;

17. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie programów szkoleniowych i 
przeznaczonych dla urzędników mających 
kontakt z ofiarami, aby usprawnić wczesną 
identyfikację osób będących ofiarami 
handlu ludźmi w celu wykorzystywania 
seksualnego, i zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
wspierających ofiary, takich jak programy 
pomocowe, ponowna integracja społeczna i 
zawodowa czy usługi w zakresie zdrowia 
seksualnego;

Or. es

Poprawka 290
Eugenia Rodríguez Palop
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia wszechstronnej edukacji 
seksualnej jako kluczowej formy 
zapobiegania wszystkim formom przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt, łącznie z 
handlem ludźmi i wykorzystywaniem 
seksualnym, oraz do włączenia edukacji 
na temat wyrażania zgody i związków 
promującej zdrowe postawy wyrażające 
szacunek i równość we wszystkich 
interakcjach, a także na temat realiów 
prostytucji i handlu ludźmi do celów 
wykorzystywania seksualnego;

Or. en

Poprawka 291
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. przypomina o potrzebie 
zapewnienia ofiarom i członkom ich 
rodzin dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości i bezpiecznego zgłaszania 
przestępstw, a także przekazywania 
ofiarom handlu ludźmi odpowiednich, 
istotnych i zrozumiałych informacji na 
temat ich praw, w tym prawa do środka 
odwoławczego, mechanizmów i procedur 
dostępnych na potrzeby egzekwowania 
tych praw oraz sposobu uzyskiwania 
pomocy prawnej i innej koniecznej 
pomocy;

Or. en
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Poprawka 292
Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia kompleksowej edukacji 
seksualnej jako kluczowej formy 
zapobiegania wszystkim formom przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt, łącznie z 
handlem ludźmi i wykorzystywaniem 
seksualnym; domaga się, by obejmowała 
ona edukację na temat wyrażania zgody i 
związków promującą zdrowe postawy 
wyrażające szacunek i równość we 
wszystkich interakcjach oraz na temat 
realiów prostytucji i handlu ludźmi do 
celów wykorzystywania seksualnego;

Or. en

Poprawka 293
María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Petar 
Vitanov, Tudor Ciuhodaru, Isabel Santos, Łukasz Kohut, Dietmar Köster, Domènec 
Ruiz Devesa, Maria Noichl, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Karen Melchior, Evin 
Incir

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia kompleksowej edukacji 
seksualnej jako kluczowej formy 
zapobiegania wszystkim formom przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt, łącznie z 
handlem ludźmi i wykorzystywaniem 
seksualnym, oraz do włączenia edukacji 
na temat wyrażania zgody i związków 
promującej zdrowe postawy wyrażające 
szacunek i równość we wszystkich 
interakcjach oraz na temat realiów 
prostytucji i handlu ludźmi do celów 
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wykorzystywania seksualnego;

Or. en

Poprawka 294
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia kompleksowej edukacji 
seksualnej jako kluczowej formy 
zapobiegania wszystkim formom przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt, łącznie z 
handlem ludźmi i wykorzystywaniem 
seksualnym, oraz do włączenia edukacji 
na temat wyrażania zgody i związków 
promującej postawy wyrażające szacunek 
i równość we wszystkich interakcjach, a 
także na temat realiów prostytucji i 
handlu ludźmi do celów wykorzystywania 
seksualnego;

Or. en

Poprawka 295
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zachęca państwa członkowskie, by 
włączyły do swoich programów edukacji 
seksualnej materiały dostosowane do 
wieku w celu zapobiegania wszelkim 
formom przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt, w tym handlowi ludźmi i 
wykorzystywaniu seksualnemu, oraz by 
promowały zdrowe postawy wyrażające 
szacunek i równość we wszystkich 
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interakcjach w ramach związków;

Or. en

Poprawka 296
Rosa Estaràs Ferragut, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zwraca uwagę na potrzebę 
przeznaczenia odpowiednich środków 
finansowych na cele szkoleniowe i w 
związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia 
odpowiednich zasobów dla organów 
krajowych działających w tym obszarze, 
takich jak siły policyjne, aby umożliwić 
ich odpowiednie przeszkolenie w 
wykrywaniu i wspieraniu ofiar oraz 
opracować procesy uwzględniające aspekt 
płci;

Or. en

Poprawka 297
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia, w ramach całościowego 
podejścia, skutecznych programów 
ukierunkowanych na popyt, kampanii 
informacyjnych i edukacyjnych oraz 
programów naprawczych przeznaczonych 
dla ofiar i realizowanych z ich udziałem;

Or. en
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Poprawka 298
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. wzywa państwa członkowskie, by 
położyły kres bezkarności oraz zapewniły 
kryminalizację handlu ludźmi i 
pociągnięcie sprawców do 
odpowiedzialności; domaga się, by 
państwa członkowskie ratyfikowały 
wszystkie odpowiednie międzynarodowe 
instrumenty, porozumienia i zobowiązania 
prawne w celu podjęcia wysiłków w 
zakresie zwalczania handlu ludźmi, w tym 
Konwencję Rady Europy w sprawie 
działań przeciwko handlowi ludźmi;

Or. en

Poprawka 299
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Handel ludźmi do celów wyzysku 
pracowników

Or. en

Poprawka 300
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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17b. głęboko ubolewa, że według 
trzeciego sprawozdania Komisji kilka 
państw członkowskich i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego zgłaszało 
wzrost handlu ludźmi do celów wyzysku 
pracowników;

Or. en

Poprawka 301
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. przypomina, że w niektórych 
państwach członkowskich UE sprawami 
handlu ludźmi zajmują się specjalnie 
przeszkoleni sędziowie; ubolewa, że nie 
jest to powszechna praktyka wśród państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 302
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. ubolewa, że państwa członkowskie 
zgłaszały także, iż dzieci coraz częściej 
stawały się ofiarami handlu ludźmi do 
celów wyzysku pracowników, oraz 
domaga się pilnych działań ze strony 
krajowych inspektoratów pracy, aby 
wykrywać i eliminować takie praktyki;

Or. en
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Poprawka 303
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 17 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17d. wzywa Europejski Urząd ds. Pracy 
do priorytetowego zajęcia się kwestią 
poważnego wyzysku pracowników oraz do 
wspierania państw członkowskich w 
budowaniu zdolności w celu 
skuteczniejszego identyfikowania praktyk 
poważnego wyzysku pracowników w 
drodze ukierunkowanych kontroli i 
karania za ich stosowanie;

Or. en

Poprawka 304
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Inne formy wykorzystywania

Or. en

Poprawka 305
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 17 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17e. zauważa, że według trzeciego 
sprawozdania Komisji1a ofiary handlu 
ludźmi do celu wykorzystywania w innej 
formie stanowiły 18 % ofiar; były to 
głównie przypadki dotyczące 
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przymusowego żebractwa, przymusowej 
przestępczości, sprzedaży niemowląt, 
pozyskiwania narządów, nielegalnej 
adopcji, wykorzystywania finansowego w 
drodze podstępu, a także handlu ludźmi w 
celach macierzyństwa zastępczego;
_________________
1a Trzecie sprawozdanie Komisji z 
postępów w zwalczaniu handlu ludźmi 
(2020) wymagane na podstawie art. 20 
dyrektywy 2011/36/UE w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
zwalczania tego procederu oraz ochrony 
jego ofiar, COM(2020)0661. 

Or. en

Poprawka 306
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 17 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17f. wskazuje, że wiele ofiar 
przymusowego żebractwa i przymusowej 
przestępczości często pochodzi ze 
zmarginalizowanych społeczności 
romskich i często są one dziećmi;

Or. en

Poprawka 307
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 17 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17g. jest zdania, że pasywne 
ignorowanie praktyk przymusowego 
żebractwa przyczynia się do utrzymania 



PE660.289v01-00 158/169 AM\1218038PL.docx

PL

przepływów zysków do kręgów 
przestępczych oraz wzmacnia zjawisko 
wykorzystywania osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji i dzieci;

Or. en

Poprawka 308
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 17 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17h. wskazuje, że z powodu globalizacji 
społeczeństw i postępów w technikach 
prokreacji coraz powszechniejsze staje się 
komercyjne macierzyństwo zastępcze oraz 
że matki, które rodzą dzieci w ramach 
macierzyństwa zastępczego do celów 
komercyjnych, często pochodzą z 
biedniejszych krajów, w szczególności z 
bezpośredniego sąsiedztwa UE, i są 
bardziej narażone na możliwe 
wykorzystywanie; zauważa, że organy 
państw członkowskich muszą zwracać 
większą uwagę na kwestię komercyjnego 
macierzyństwa zastępczego, aby chronić 
godność ludzką i interesy matek 
zastępczych; wskazuje na niedawne udane 
zlikwidowanie przez organy ścigania 
wspierane przez Europol europejskiej 
zorganizowanej grupy przestępczej 
zaangażowanej w handel ludźmi (sprzedaż 
komórek jajowych), nielegalne adopcje i 
pranie pieniędzy1a; domaga się zwrócenia 
większej uwagi na ten obszar handlu 
ludźmi;
_________________
1a 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/
news/66-suspected-of-arranging-illegal-
adoptions-and-surrogacies-and-human-
egg-trafficking-in-Greece 
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Or. en

Poprawka 309
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. podkreśla, że ramy prawne i 
polityczne UE w zakresie handlu ludźmi 
łączą zarówno wymiar wewnętrzny, jak i 
zewnętrzny tego procederu, uznając, że 
walka z tą działalnością, stanowiącą 
poważne przestępstwo i naruszenie praw 
człowieka, jest jednym z wyraźnych celów 
unijnych działań zewnętrznych; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, by 
wzmocniły współpracę z państwami 
trzecimi, aby zwalczać wszelkie formy 
handlu ludźmi oraz wzmocnić możliwości 
prowadzenia wspólnych dochodzeń i 
wyspecjalizowanych postępowań, w tym 
przez rozważenie wsparcia na rzecz 
ustanowienia sieci wyspecjalizowanych 
prokuratorów na szczeblu regionalnym i 
międzynarodowym jako sposobu na 
wymianę informacji i wiedzy eksperckiej, 
czerpanie z doświadczeń i praktyk innych 
podmiotów oraz budowanie wzajemnego 
zrozumienia;

Or. en

Poprawka 310
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że przepływy 
migracyjne mogą zwiększyć ryzyko, że 

18. podkreśla, że przepływy 
migracyjne mogą zwiększyć ryzyko, że 
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migranci staną się ofiarami handlu ludźmi 
w UE20; zwraca uwagę, że odnotowano 
gwałtowny wzrost liczby kobiet i 
dziewcząt przemycanych przez szlak 
środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21;

migranci staną się ofiarami handlu ludźmi 
w UE20; zwraca uwagę, że odnotowano w 
ostatnich latach gwałtowny wzrost liczby 
kobiet i dziewcząt przemycanych przez 
szlak środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21; przypomina, że kobiety i 
dzieci mogą być zmuszane do seksu w 
zamian za ochronę, aby przetrwać, aby 
przemieszczać się szlakiem migracyjnym 
oraz aby uzyskać podstawowe środki 
niezbędne do przeżycia; podkreśla, że 
kobiet i dzieci uprawiających seks w 
zamian za przetrwanie nie uważa się za 
ofiary handlu ludźmi, a zatem nie mogą 
one otrzymać wymaganej pomocy;

_________________ _________________
20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

Or. en

Poprawka 311
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Robert Biedroń, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że przepływy 
migracyjne mogą zwiększyć ryzyko, że 
migranci staną się ofiarami handlu ludźmi 
w UE20; zwraca uwagę, że odnotowano 
gwałtowny wzrost liczby kobiet i 
dziewcząt przemycanych przez szlak 

18. podkreśla, że przepływy 
migracyjne mogą zwiększyć ryzyko, że 
migranci staną się ofiarami handlu ludźmi 
w UE20; zwraca uwagę, że odnotowano 
gwałtowny wzrost liczby kobiet i 
dziewcząt przemycanych przez szlak 
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środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21;

środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21; wzywa państwa 
członkowskie i UE, by znajdowały takie 
kobiety i dziewczęta oraz zapobiegały 
podobnym przypadkom w przyszłości, z 
wykorzystaniem spójnego i 
skoordynowanego podejścia opartego na 
prawach człowieka i uwzględniającego 
aspekt płci, aby zapobiegać i 
przeciwdziałać handlowi ludźmi;

_________________ _________________
20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

Or. en

Poprawka 312
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że przepływy migracyjne 
mogą zwiększyć ryzyko, że migranci staną 
się ofiarami handlu ludźmi w UE20; zwraca 
uwagę, że odnotowano gwałtowny wzrost 
liczby kobiet i dziewcząt przemycanych 
przez szlak środkowośródziemnomorski w 
celu wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21;

18. podkreśla, że podczas gdy 
większość ofiar stanowią obywatele Unii, 
handlarze wykorzystują niektóre szlaki 
migracyjne do przemycania ofiar handlu 
ludźmi do UE; zwraca uwagę w tym 
względzie, że odnotowano gwałtowny 
wzrost liczby kobiet i dziewcząt 
przemycanych przez szlak 
środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE1a; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia spójnego i 
skoordynowanego podejścia opartego na 
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prawach człowieka i uwzględniającego 
aspekt płci, aby zapobiegać i 
przeciwdziałać handlowi ludźmi;

_________________ _________________
1a Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.
21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

Or. en

Poprawka 313
Milan Uhrík

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że przepływy 
migracyjne mogą zwiększyć ryzyko, że 
migranci staną się ofiarami handlu ludźmi 
w UE20; zwraca uwagę, że odnotowano 
gwałtowny wzrost liczby kobiet i 
dziewcząt przemycanych przez szlak 
środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21;

18. podkreśla, że przepływy 
migracyjne mogą zwiększyć ryzyko, że 
migranci staną się ofiarami handlu ludźmi 
w UE20; zwraca uwagę, że odnotowano 
gwałtowny wzrost liczby kobiet i 
dziewcząt przemycanych przez szlak 
środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21; podkreśla, że ważne jest 
w związku z tym zagwarantowanie, w 
możliwym zakresie, podczas koordynacji 
polityki z państwami członkowskimi, by 
przepływy migracyjne ze szlaku 
środkowośródziemnomorskiego i innych 
szlaków nie docierały do Europy;

_________________ _________________
20 Drugie sprawozdanie z postępów, 20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
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COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

Or. sk

Poprawka 314
Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że przepływy 
migracyjne mogą zwiększyć ryzyko, że 
migranci staną się ofiarami handlu ludźmi 
w UE20; zwraca uwagę, że odnotowano 
gwałtowny wzrost liczby kobiet i 
dziewcząt przemycanych przez szlak 
środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21;

18. podkreśla, że przepływy 
migracyjne zwiększają ryzyko, że migranci 
staną się ofiarami handlu ludźmi w UE20; 
zwraca uwagę, że odnotowano gwałtowny 
wzrost liczby kobiet i dziewcząt 
przemycanych przez szlak 
środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21; kontrole graniczne i 
egzekwowanie istniejących przepisów 
stanowią zatem kluczowe środki w 
ograniczaniu handlu ludźmi;

_________________ _________________
20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

Or. en
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Poprawka 315
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że przepływy 
migracyjne mogą zwiększyć ryzyko, że 
migranci staną się ofiarami handlu ludźmi 
w UE20; zwraca uwagę, że odnotowano 
gwałtowny wzrost liczby kobiet i 
dziewcząt przemycanych przez szlak 
środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21;

18. podkreśla, że przepływy 
migracyjne mogą zwiększyć ryzyko, że 
migranci staną się ofiarami handlu ludźmi 
w UE20, w powiązaniu z kryzysami 
humanitarnymi zwiększającymi narażenie 
migrantów, uchodźców i osób 
ubiegających się o azyl na działalność 
handlarzy ludźmi; zwraca uwagę, że 
odnotowano gwałtowny wzrost liczby 
kobiet i dziewcząt przemycanych przez 
szlak środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21;

_________________ _________________
20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

Or. en

Poprawka 316
Assita Kanko

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że przepływy 18. podkreśla, że przepływy 
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migracyjne mogą zwiększyć ryzyko, że 
migranci staną się ofiarami handlu ludźmi 
w UE20; zwraca uwagę, że odnotowano 
gwałtowny wzrost liczby kobiet i 
dziewcząt przemycanych przez szlak 
środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21;

migracyjne mogą zwiększyć ryzyko, że 
migranci staną się ofiarami handlu ludźmi 
w UE20; zwraca uwagę, że odnotowano 
gwałtowny wzrost liczby kobiet i 
dziewcząt przemycanych przez szlak 
środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21; podkreśla w związku z 
tym, że skuteczne zarządzanie granicami 
zewnętrznymi ma kluczowe znaczenie dla 
wyeliminowana handlu ludźmi;

_________________ _________________
20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

Or. en

Poprawka 317
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że przepływy 
migracyjne mogą zwiększyć ryzyko, że 
migranci staną się ofiarami handlu ludźmi 
w UE20; zwraca uwagę, że odnotowano 
gwałtowny wzrost liczby kobiet i 
dziewcząt przemycanych przez szlak 
środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21;

18. podkreśla, że podczas gdy 
większość ofiar stanowią obywatele Unii, 
handlarze wykorzystują szlaki migracyjne 
do przemycania ofiar handlu ludźmi do 
UE; zwraca uwagę w tym względzie, że 
odnotowano gwałtowny wzrost liczby 
nigeryjskich kobiet i dziewcząt 
przemycanych przez szlak 
środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21;

_________________ _________________
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20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.
21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

Or. en

Poprawka 318
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że przepływy migracyjne 
mogą zwiększyć ryzyko, że migranci 
staną się ofiarami handlu ludźmi w UE20; 
zwraca uwagę, że odnotowano gwałtowny 
wzrost liczby kobiet i dziewcząt 
przemycanych przez szlak 
środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21;

18. podkreśla, że wykorzystanie 
przepływów migracyjnych przez 
organizacje przestępcze może zwiększyć 
ryzyko handlu ludźmi w UE20; zwraca 
uwagę, że odnotowano gwałtowny wzrost 
liczby kobiet i dziewcząt przemycanych 
przez szlak środkowośródziemnomorski w 
celu wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE;

_________________ _________________
20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

Or. en
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Poprawka 319
Nicola Procaccini

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że przepływy 
migracyjne mogą zwiększyć ryzyko, że 
migranci staną się ofiarami handlu ludźmi 
w UE20; zwraca uwagę, że odnotowano 
gwałtowny wzrost liczby kobiet i 
dziewcząt przemycanych przez szlak 
środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21;

18. podkreśla, że przepływy 
migracyjne zwiększają ryzyko, że migranci 
staną się ofiarami handlu ludźmi w UE20; 
zwraca uwagę, że odnotowano gwałtowny 
wzrost liczby kobiet i dziewcząt 
przemycanych przez szlak 
środkowośródziemnomorski w celu 
wykorzystywania seksualnego na 
terytorium UE21;

_________________ _________________
20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

20 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777; czwarte sprawozdanie 
roczne Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu, 2020 r.; 
sprawozdanie sytuacyjne Europolu 
„Trafficking in Human Beings in the EU” 
(„Handel ludźmi w UE”) z dnia 18 lutego 
2016 r.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

21 Drugie sprawozdanie z postępów, 
COM(2018)0777, s. 3.

Or. it

Poprawka 320
Maria Walsh

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. przypomina państwom 
członkowskim, że brak bezpiecznych i 
legalnych dróg migracji dla osób 
ubiegających się o azyl zwiększa ich 
narażenie na handel ludźmi, gdyż mogą 
być one wykorzystywane podczas tranzytu 
i po przyjeździe; zauważa, że w przypadku 
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osób, którym udzielono azylu, brak 
zrozumienia przysługujących im praw, 
ograniczony dostęp do realnych 
możliwości utrzymania się lub edukacji o 
wysokiej jakości oraz ograniczenia ich 
swobody przemieszczania się także 
zwiększają ryzyko, że staną się one 
ofiarami handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 321
Loránt Vincze, Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wskazuje, że według Europolu 
nielegalny obrót środkami odurzającymi, 
przemyt migrantów i handel ludźmi są 
czasem prowadzone przez te same 
zorganizowane grupy przestępcze1a oraz że 
takie grupy zaangażowane w handel 
ludźmi często wykorzystują istniejące 
szlaki migracyjne do prowadzenia handlu 
ludźmi w UE, a dochodzenia pokazują, że 
handlarze coraz częściej obierają za swój 
cel migrantów o nieuregulowanym 
statusie i osoby ubiegające się o azyl w 
UE1b;
_________________
1a Czwarte sprawozdanie roczne 
Europejskiego Centrum Zwalczania 
Przemytu Migrantów Europolu (2020 r.). 
1b Przeprowadzona przez Europol ocena 
zagrożenia poważną i zorganizowaną 
przestępczością (SOCTA) za 2017 r.

Or. en

Poprawka 322
Nicola Procaccini
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Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że zarządzanie 
napływem migrantów u źródła 
zmniejszyłoby ryzyko, że staną się oni 
ofiarami handlu ludźmi; zauważa, że taki 
środek pomógłby również zwalczać 
działalność międzynarodowych sieci 
przestępczych, które czerpią korzyści z 
wykorzystywania seksualnego, wyzysku 
pracowników lub sprzedaży narządów;

Or. it


